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Amendement 128
Gilles Pargneaux

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien artikel 14 en protocol (nr. 26) 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie betreffende de 
diensten van algemeen belang,

Or. fr

Amendement 129
Debora Serracchiani

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 17 juni 2010,

Or. en

Amendement 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ontwerpwetgevingsresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de nationale 
toezichthoudende instantie een 
onafhankelijke regelgevende instantie 
moet zijn, die over initiatief- en 
onderzoeksbevoegdheden moet 
beschikken, en eveneens in staat moet zijn 
adviezen te verstrekken en uitvoerbare 
beslissingen te nemen, zodat een open 
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markt zonder belemmeringen wordt 
gewaarborgd, waarbinnen vrije en 
onvervalste mededinging plaatsvindt,

Or. fr

Amendement 131
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 
29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling 
van de spoorwegen in de Gemeenschap, 
Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 
juni 1995 betreffende de verlening van 
vergunningen aan 
spoorwegondernemingen en Richtlijn 
2001/14/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 februari 2001 inzake de 
toewijzing van 
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de 
heffing van rechten voor het gebruik van 
spoorweginfrastructuur zijn in 2004 en 
2007 ingrijpend gewijzigd. Aangezien 
nieuwe wijzigingen nodig zijn en gezien 
het verband tussen deze richtlijnen, dient 
ter wille van de duidelijkheid tot 
herschikking van deze richtlijnen te 
worden overgegaan en dienen deze 
richtlijnen tot één richtlijn te worden 
samengevoegd.

(1) Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 
29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling 
van de spoorwegen in de Gemeenschap, 
Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 
juni 1995 betreffende de verlening van 
vergunningen aan 
spoorwegondernemingen en Richtlijn 
2001/14/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 februari 2001 inzake de 
toewijzing van 
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de 
heffing van rechten voor het gebruik van 
spoorweginfrastructuur zijn in 2004 en 
2007 ingrijpend gewijzigd. Aangezien 
nieuwe wijzigingen nodig zijn en gezien 
het verband tussen deze richtlijnen, dient 
ter wille van de duidelijkheid en met het 
oog op de versterking van de 
veiligheidsvoorschriften en de 
betrouwbaarheid van spoordiensten tot 
herschikking van deze richtlijnen te 
worden overgegaan en dienen deze 
richtlijnen tot één richtlijn te worden 
samengevoegd.

Or. en

Motivering

Door samenvoeging van de bestaande richtlijnen dienen de belangrijkste bepalingen te 
worden verduidelijkt en versterkt, teneinde spoordiensten te verbeteren en betrouwbaarder en 
veiliger te maken voor alle consumenten.
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Amendement 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een grotere integratie van de 
vervoersector in de Unie is voor de 
voltooiing van de interne markt van 
fundamenteel belang en de spoorwegen 
vormen in de Unie een essentieel 
bestanddeel van de vervoersector en het 
streven naar het bereiken van duurzame 
mobiliteit.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 133
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een grotere integratie van de 
vervoersector in de Unie is voor de
voltooiing van de interne markt van 
fundamenteel belang en de spoorwegen 
vormen in de Unie een essentieel 
bestanddeel van de vervoersector en het 
streven naar het bereiken van duurzame 
mobiliteit.

(2) Een grotere integratie van de 
vervoersector in de Unie is voor de interne 
markt van fundamenteel belang en de 
spoorwegen vormen in de Unie een 
essentieel bestanddeel van de vervoersector 
en het streven naar het bereiken van 
duurzame mobiliteit.

Or. en
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Motivering

De toevoeging "de voltooiing van" is overbodig aangezien in het Verdrag reeds is bepaald dat 
het vervoerbeleid evenals andere beleidsgebieden reeds deel uitmaakt van het kader van de 
interne markt.

Amendement 134
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Deze richtlijnen hebben niet 
verhinderd dat er een bonte 
verscheidenheid is ontstaan wat de 
structuur en de hoogte van 
spoorweginfrastructuurrechten en 
energietarieven en wat de vorm en de 
duur van de procedures voor 
capaciteitstoewijzing betreft.

Or. en

Motivering

De infrastructuurrechten en de manier waarop deze worden berekend, variëren binnen de EU 
nog steeds sterk. Hetzelfde geldt voor de toewijzing van spoorwegtrajecten en de prijzen voor 
tractiestroom. De bestaande wetgeving moet verder worden verbeterd om voor een grotere 
harmonisatie van de tariefstelsels, meer transparantie en prikkels voor betere prestaties te 
zorgen. De voorwaarden voor de energievoorziening moeten transparanter worden gemaakt; 
de prijzen voor tractiestroom moeten voor alle mededingers gelijk zijn. 

Amendement 135
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Teneinde een reële en niet-
discriminerende toegang tot het spoornet 
te waarborgen en tegelijkertijd 
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investeringen en een kostenefficiënte 
dienstverlening te stimuleren, verzoekt het 
Europees Parlement de Commissie om 
nieuwe wetgeving voor te stellen die 
rekening houdt met het arrest van het 
Europees Hof van Justitie over de 
inbreukprocedures, en wel uiterlijk zes 
maanden na de bekendmaking van dit 
arrest. Deze regels moeten tevens 
waarborgen dat geen ongepaste 
kruissubsidiëring van operationele 
activiteiten door de infrastructuur 
plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt eraan herinnerd dat de Europese Commissie en alle betrokken 
actoren de wetgeving in acht moeten nemen en moeten aanpassen aan de rechtspraak van het 
EHvJ.

Amendement 136
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het aandeel van de spoorwegsector 
in het vervoer is het laatste decennium 
niet toegenomen, ondanks de 
doelstellingen van het spoorwegpakket 
van 2001, hetgeen aantoont dat deze 
herziening noodzakelijk is.

Or. es

Motivering

Het eerste spoorwegpakket heeft niet voldaan aan de doelstellingen waarvoor het is 
aangenomen en we zijn nog ver verwijderd van een sector die in hoge mate concurrerend is 
ten opzichte van andere vervoerswijzen. De afgelopen jaren hebben we zelfs een afname van 
het goederenvervoer over het spoor gezien. Eén Europese spoorwegruimte, die de 
totstandbrenging van een echte interne markt zal bevorderen, is nog lang niet gerealiseerd.
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Amendement 137
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Er wordt nog steeds te weinig in de 
ontwikkeling en het onderhoud van de 
spoorweginfrastructuur geïnvesteerd om 
de sector te ontwikkelen en 
concurrerender te maken.

Or. es

Motivering

Het gebrek aan investeringen is een fundamenteel probleem dat met deze herziening moet 
worden aangepakt.

Amendement 138
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) De onvoldoende transparantie 
van de marktomstandigheden vormt een 
duidelijke belemmering voor de 
ontwikkeling van concurrerende 
spoorwegdiensten.

Or. es

Motivering

Het gebrek aan transparantie maakt het voor ondernemingen moeilijk om de markt te 
betreden, wat ten koste gaat van het concurrentievermogen van de sector.
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Amendement 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Uit het grote aantal tegen de 
lidstaten geopende inbreukprocedures 
blijkt duidelijk dat de huidige wetgeving 
ruimte laat voor verschillende 
interpretaties en dat het eerste 
spoorwegpakket opgehelderd en verbeterd 
dient te worden om de daadwerkelijke 
openstelling van de Europese 
spoorwegmarkt te waarborgen.

Or. fr

Amendement 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Op grond van hun fysieke en 
technische kenmerken hebben 
spoorwegen een groot potentieel op het 
gebied van veiligheid, milieu, 
vervoersefficiëntie en energiebesparing. 
De centrale rol die zij in het kader van het 
EU-beleid inzake duurzaam vervoer 
spelen moet daarom worden beschouwd 
als grootste kans voor het vervoerbeleid 
van de Unie om aan de doelstellingen van 
EU 2020 en de Roadmap 2050 te voldoen.

Or. en

Amendement 141
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Een efficiënte Europese 
spoorwegruimte kan alleen worden 
bereikt door te zorgen voor een scheiding 
tussen spoorwegondernemingen en 
infrastructuurbeheerders, voor vrije 
toegang tot de spoorwegenmarkt als 
voorwaarde voor eerlijke concurrentie, en 
voor interoperabiliteit en duurzaamheid 
van de spoorwegsector.

Or. en

Amendement 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Met het oog op integratie in een markt 
met vrije concurrentie is het van belang 
om de efficiëntie van het spoor te 
verbeteren, waarbij evenwel met de 
bijzondere kenmerken van de spoorwegen 
rekening dient te worden gehouden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het binnen de lidstaten naast 
elkaar bestaan van verschillende sociale 
stelsels in de spoorwegsector brengt het 
risico van oneerlijke concurrentie met 
zich mee tussen nieuwe en gevestigde 
spoorwegondernemingen, en vraagt om 
harmonisatie met inachtneming van de 
specifieke eigenschappen van de sector en 
de lidstaten.

Or. fr

Amendement 144
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De adequate uitoefening van de 
toezichthoudende opdracht door de 
toezichthoudende instanties moet worden 
gegarandeerd om te waarborgen dat er 
geen discriminatie tussen 
spoorwegondernemingen plaatsvindt, de 
heffingsbeginselen correct worden 
toegepast en de boekhoudkundige 
scheiding volledig wordt nageleefd.

Or. es

Motivering

Het feit dat een adequate uitoefening van deze taak niet is gegarandeerd is een van de 
factoren die een verbetering van het concurrentievermogen van de spoorwegsector in de weg 
staan.

Amendement 145
Saïd El Khadraoui
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Voor de voltooiing van een 
eengemaakte Europese spoorwegmarkt is 
de volledige interoperabiliteit van het 
spoorwegsysteem op Europees niveau 
noodzakelijk. Het Europees 
Spoorwegbureau dient de gepaste 
bevoegdheden en middelen te krijgen om 
deze doelstelling versneld te bereiken, 
onder andere inzake het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke standaarden voor de 
certificering van rollend materieel en 
veiligheid- en signalisatiesystemen.

Or. nl

Amendement 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Regionale, stads- en voorstadsdiensten 
en de vervoersverrichtingen van de 
pendeldiensten door de Kanaaltunnel 
moeten buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Regionale stads- en voorstadsdiensten 
en de vervoersverrichtingen van de 
pendeldiensten door de Kanaaltunnel 
moeten buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallen. 

(4) Regionale stads- en voorstadsdiensten 
en de vervoersverrichtingen door de 
Kanaaltunnel moeten buiten de 
werkingssfeer van deze richtlijn vallen. 

Or. fr

Motivering

Dit amendement breidt de bestaande uitzondering ten gunste van pendeldiensten voor 
wegvoertuigen uit naar alle vervoersverrichtingen, zodat de Kanaaltunnel zijn 
oorspronkelijke functie, namelijk de uitbreiding van het intracommunautaire handelsverkeer 
en het opzetten van een geïntegreerde Europese spoorwegruimte, nog beter kan vervullen.

Amendement 148
Brian Simpson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Regionale, stads- en voorstadsdiensten 
en de vervoersverrichtingen van de 
pendeldiensten door de Kanaaltunnel 
moeten buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallen.

(4) Regionale, stads- en voorstadsdiensten 
en de vervoersverrichtingen van de 
pendeldiensten door de Kanaaltunnel 
moeten buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallen. Historische en 
museumspoorlijnen op eigen netwerken 
dienen te worden vrijgesteld van de 
toepassing van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op de efficiëntie en het 
concurrentievermogen van het vervoer 
per spoor ten opzichte van de andere 
vervoertakken, dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat de spoorwegondernemingen 
het statuut krijgen van een volgens 
commerciële beginselen functionerende 
onafhankelijke onderneming die zich 
richt naar de behoeften van de markt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Innovatie bij de verbetering van het 
passagiers- en goederenvervoer dient te 
worden bereikt door een samenhangend 
concept voor een sterkere financiering 
van spoorweginfrastructuur, adequate 
regelgeving en een stapsgewijze 
openstelling van de markten, zonder dat 
daarbij de vervulling van 
openbaredienstverplichtingen en de 
naleving van sociale normen in deze 
sector in gevaar komen. Een modal shift 
naar vervoer per spoor moet centraal 
staan in het toekomstige EU-beleid.

Or. en



AM\870642NL.doc 15/200 PE467.166v01-00

NL

Amendement 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen in 
een afzonderlijk beheer en een 
afzonderlijke boekhouding te worden 
voorzien.

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen in 
een afzonderlijk beheer en een 
afzonderlijke boekhouding te worden 
voorzien, zoals oorspronkelijk bepaald in 
artikel 6 van Richtlijn 91/440 EEG, 
vervolgens gewijzigd bij Richtlijn 
2001/12/EG.

Het is aan het Hof om te bepalen of en in 
hoeverre de lidstaten tot dusver hebben 
voldaan aan Richtlijn 91/440 EEG en 
Richtlijn 2001/12/EG, zodat deze richtlijn 
(herschikking) geen belemmering mag 
vormen voor de lopende 
inbreukprocedures met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van die richtlijnen.
Gezien het feit dat er geen duidelijk 
verband bestaat tussen de mate van 
openstelling van de markt en de scheiding 
tussen het beheer van infrastructuur en 
de exploitatie van spoorwegdiensten, is 
deze herschikking erop gericht voor een 
vrije toegang tot de markt te zorgen en 
onrechtmatige nationale obstakels uit de 
weg te ruimen. De herschikking heeft dus 
ten doel de bestaande bepalingen 
duidelijker en doeltreffender te maken, en 
niet om nieuwe vereisten op dit gebied in 
te voeren.

Or. en
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Motivering

De Commissie heeft in haar witboek van maart 2011 plannen gepubliceerd voor verdere 
voorstellen met betrekking tot de scheiding tussen het beheer van infrastructuur en de 
exploitatie van spoorwegdiensten. Ook zullen de lopende inbreukprocedures die tegen 13 
lidstaten zijn ingesteld, naar verwachting voor een verduidelijking van deze kwesties zorgen.

Amendement 152
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen in 
een afzonderlijk beheer en een 
afzonderlijke boekhouding te worden 
voorzien.

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen in 
een beheer en een afzonderlijke 
boekhouding te worden voorzien.

Or. en

Motivering

Door een afzonderlijke boekhouding wordt in voldoende mate gewaarborgd dat de 
verschillende activiteiten onafhankelijk van de gekozen organisatievorm kunnen worden 
onderscheiden.

Amendement 153
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 
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exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen in 
een afzonderlijk beheer en een 
afzonderlijke boekhouding te worden 
voorzien.

exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen in 
een afzonderlijk beheer en een 
afzonderlijke boekhouding te worden 
voorzien. Ook een afzonderlijk 
personeelsbeleid is van groot belang om 
een efficiënte werking van de Europese 
spoorwegmarkt te garanderen.

Or. nl

Motivering

Aangezien een infrastructuurbeheerder onafhankelijke beslissingen moet nemen, moet hij ook 
volledig verantwoordelijk zijn voor zijn eigen personeelsbeleid.

Amendement 154
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen in 
een afzonderlijk beheer en een 
afzonderlijke boekhouding te worden 
voorzien.

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen op 
transparante wijze in een afzonderlijk 
beheer en een afzonderlijke boekhouding te 
worden voorzien om te voorkomen dat 
staatsmiddelen voor de financiering van 
andere commerciële activiteiten kunnen 
worden gebruikt.

Or. es

Motivering

Dit is de enige manier om transparant te werk te gaan bij het ontwikkelen van een meer 
concurrerende en toegankelijke markt.
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Amendement 155
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de toekomstige ontwikkeling en 
een efficiënte exploitatie van het 
spoorwegnet te verzekeren, dient de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
worden gescheiden van het beheer van de 
infrastructuur. Derhalve dient voor beide 
genoemde activiteiten in alle gevallen in 
een afzonderlijk beheer en een 
afzonderlijke boekhouding te worden 
voorzien.

(6) Om de toekomstige ontwikkeling, de
efficiënte exploitatie van het spoorwegnet 
en de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur te verzekeren, dient de 
exploitatie van de vervoerdiensten 
duidelijk en strikt te worden gescheiden 
van het beheer van de infrastructuur. 
Derhalve dient voor beide genoemde 
activiteiten in alle gevallen in een 
afzonderlijk beheer en een afzonderlijke
boekhouding te worden voorzien.

Or. de

Amendement 156
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Herstructureringen met betrekking 
tot de exploitatie van de vervoersdiensten 
en het beheer van de infrastructuur 
mogen geen negatieve gevolgen hebben 
voor de werkgelegenheid en de sociale 
omstandigheden van de werknemers in de 
spoorwegsector. De sociale clausules 
moeten worden geëerbiedigd om sociale 
dumping en oneerlijke concurrentie door 
nieuwkomers op de markt die de sociale 
minimumnormen van de spoorwegsector 
niet eerbiedigen, te voorkomen.

Or. fr
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Motivering

De eventuele aanpassingen die nog moeten worden gedaan om de nationale wetgevingen in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen uit het eerste spoorwegpakket mogen geen 
negatieve gevolgen hebben voor de sociale en werkomstandigheden in de spoorwegsector.

Amendement 157
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er moet worden gezorgd voor een 
strikte boekhoudkundige scheiding tussen 
de infrastructuurbeheerder en de 
spoorwegonderneming. 
Overheidsmiddelen die aan een van deze 
activiteitengebieden worden toegekend, 
mogen niet voor een ander 
activiteitengebied worden gebruikt. Dit 
verbod moet duidelijk tot uitdrukking 
komen in de boekhoudkundige regels voor 
elk van de activiteitengebieden. De 
lidstaten en hun nationale 
toezichthoudende instanties dienen voor 
een doeltreffende handhaving van dit 
verbod te zorgen.

Or. en

Motivering

Er is meer transparantie nodig met betrekking tot de overdracht van overheidsmiddelen 
tussen de infrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming..

Amendement 158
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de EU spoorwegnetten zijn er 
spoorwegnetten waarvan de spoorbreedte 
verschilt van die van het algemene 
spoornetwerk binnen de Unie, waardoor 
zij technologisch gezien geïsoleerd zijn 
van het algemene spoornetwerk in de EU, 
maar aangezien zij verbonden zijn met 
spoorwegnetten van derde landen moet de 
economische en sociale betrouwbaarheid 
van die netten zo nodig door bijzondere 
regelingen worden gehandhaafd.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt rekening gehouden met de bijzondere situatie van de lidstaten 
waarvan de spoornetwerken een afwijkende spoorbreedte hebben, maar ook voor een vrijwel 
exclusieve verbinding met spoorwegnetten van derde landen zorgen.

Amendement 159
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Ongeacht hun bedrijfsmodel 
moeten alle spoorwegondernemingen de 
bestaande nationale wetgeving op het 
gebied van sociale bescherming en 
gezondheid eerbiedigen om sociale 
dumping en oneerlijke concurrentie te 
voorkomen.

Or. fr

Motivering

De concurrentie op de spoorwegmarkt mag niet ten koste gaan van de 
arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming van werknemers. De eerbiediging van 
nationale wetgeving op het gebied van sociale bescherming en gezondheid moet voor alle 
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spoorwegondernemingen worden gegarandeerd, ongeacht hun bedrijfsmodel.

Amendement 160
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om ervoor te zorgen dat het 
spoorwegverkeer met het wegverkeer kan 
concurreren, moeten de verschillende 
nationale voorschriften, zoals de 
verkeersveiligheidsvoorschriften voor de 
spoorwegen, de standaardisering en het 
gebruik van geleidedocumenten, de regels 
voor de treinsamenstelling en hun 
documentatie, de normalisatie van de 
seinen en kentekens voor de besturing van 
de trein, de standaardisering van 
maatregelen en controles voor 
transporten van gevaarlijke stoffen en de 
uniforme registratie en controles van het 
vervoer van afval worden 
geharmoniseerd.

Or. de

Amendement 161
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er moet worden gezorgd voor een 
strikte boekhoudkundige scheiding tussen 
de infrastructuurbeheerder en de 
spoorwegonderneming. 
Overheidsmiddelen die aan een van deze 
activiteitengebieden worden toegekend, 
mogen niet voor een ander 
activiteitengebied worden gebruikt. Dit 
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verbod moet duidelijk tot uitdrukking 
komen in de boekhoudkundige regels voor 
elk van de activiteitengebieden. De 
lidstaten en hun nationale 
toezichthoudende instanties dienen voor 
een doeltreffende handhaving van dit 
verbod te zorgen.

Or. en

Amendement 162
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De scheiding tussen de verlening 
van vervoersdiensten en de exploitatie van 
de infrastructuur mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid 
en de sociale omstandigheden van de 
werknemers in de spoorwegsector. De 
sociale clausules moeten worden 
geëerbiedigd om sociale dumping en 
oneerlijke concurrentie door 
nieuwkomers op de markt die de sociale 
minimumnormen van de spoorwegsector 
niet eerbiedigen, te voorkomen.

Or. ro

Motivering

De scheiding tussen de verlening van vervoersdiensten en de exploitatie van de infrastructuur 
mag geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de sociale omstandigheden 
van de werknemers in de spoorwegsector. De sociale clausules moeten worden geëerbiedigd 
om sociale dumping en oneerlijke concurrentie door nieuwkomers op de markt die de sociale 
minimumnormen van de spoorwegsector niet eerbiedigen, te voorkomen.

Amendement 163
Herbert Dorfmann
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Om het goederenverkeer per spoor 
ten opzichte van het wegverkeer 
aantrekkelijker te maken, zijn 
wetsvoorstellen noodzakelijk om de 
geluidsemissies van het rollend materieel 
te verminderen.

Or. de

Amendement 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bij de toepassing van het beginsel van 
het vrij verrichten van diensten in de 
sector van het spoorwegvervoer moet met 
de specifieke kenmerken van die sector 
rekening worden gehouden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De werknemers in de 
spoorwegsector hebben belang bij een 
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hoog niveau van sociale bescherming. 
Hun opleiding en hun 
werkomstandigheden moeten een 
hoogwaardige dienstverlening en een 
hoog veiligheidsniveau garanderen.
Derhalve dienen zij het recht te behouden 
om het initiatief te nemen tot acties die 
zijn gericht op de handhaving van hun 
sociale bescherming en de verbetering van 
de dienstverlening. De consumenten 
moeten van te voren op de hoogte worden 
gesteld van dergelijke acties en tijdig 
worden ingelicht over alternatieve 
mogelijkheden om in hun mobiliteits- en 
vervoerbehoeften te voorzien.

Or. en

Amendement 166
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de concurrentie op het stuk van de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
bevorderen teneinde het comfort en de 
dienstverlening aan de gebruikers te 
verbeteren, dienen de lidstaten de 
algemene verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur te blijven dragen.

(8) Om de concurrentie op het stuk van de 
exploitatie van de vervoerdiensten te 
bevorderen teneinde het comfort en de 
dienstverlening aan de gebruikers te 
verbeteren, dienen de lidstaten de 
algemene verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur te blijven dragen, 
waarbij marktvraag een leidend 
uitgangspunt moet zijn.

Or. nl

Amendement 167
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Gezien het ontbreken van 
gemeenschappelijke voorschriften 
betreffende de verdeling van de 
infrastructuurkosten, dienen de lidstaten na 
raadpleging van de 
infrastructuurbeheerders , voorschriften 
vast te stellen betreffende de door de 
spoorwegondernemingen voor het gebruik 
van spoorweginfrastructuur te betalen 
vergoedingen. Deze voorschriften mogen 
niet discrimineren tussen de 
spoorwegondernemingen.

(9) Gezien het ontbreken van 
gemeenschappelijke voorschriften 
betreffende de verdeling van de 
infrastructuurkosten, dienen de lidstaten na 
raadpleging van de 
infrastructuurbeheerders , voorschriften 
vast te stellen betreffende het gebruik van 
spoorweginfrastructuur door de 
spoorwegondernemingen. Deze 
voorschriften mogen niet discrimineren 
tussen de spoorwegondernemingen, noch 
mogen zij de mogelijkheid bieden van 
sociale dumping ten opzichte van het 
betrokken spoorwegpersoneel.

Or. en

Motivering

De bepaling heeft betrekking op de voorschriften voor infrastructuurtarieven, niet op de 
tarieven zelf. Daarom staat het de lidstaten vrij een regelgevingskader vast te leggen. Non-
discriminatie tussen spoorwegondernemingen is bovendien een duidelijke bepaling, een 
soortgelijke bepaling met betrekking tot behoorlijke loonnormen dient van toepassing te zijn 
op de betrokken werknemers van spoorwegondernemingen. 

Amendement 168
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Gezien het ontbreken van 
gemeenschappelijke voorschriften 
betreffende de verdeling van de 
infrastructuurkosten, dienen de lidstaten na 
raadpleging van de 
infrastructuurbeheerders, voorschriften vast 
te stellen betreffende de door de 
spoorwegondernemingen voor het gebruik 
van spoorweginfrastructuur te betalen 
vergoedingen. Deze voorschriften mogen 

(9) Gezien het ontbreken van 
gemeenschappelijke voorschriften 
betreffende de verdeling van de 
infrastructuurkosten, dienen de lidstaten na 
raadpleging van de 
infrastructuurbeheerders, duidelijke en 
transparante voorschriften vast te stellen 
betreffende de door de 
spoorwegondernemingen voor het gebruik 
van spoorweginfrastructuur te betalen 
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niet discrimineren tussen de 
spoorwegondernemingen.

vergoedingen die discriminatie tussen deze 
ondernemingen moeten verhinderen.

Or. es

Amendement 169
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De Europese Unie moet zoeken 
naar alternatieve bronnen om de 
Europese spoorwegprojecten te 
financieren, met innoverende financiële 
instrumenten, bijvoorbeeld EU-
projectobligaties voor de financiering van 
projecten.

Or. fr

Motivering

Gebrek aan financiering is een van de belangrijkste redenen voor de moeilijke situatie van de 
Europese spoorwegen. Alternatieve strategieën en financieringsbronnen moeten worden 
ontwikkeld. Met name de financiering van infrastructuur moet worden opgedreven.

Amendement 170
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De EU moet zoeken naar 
alternatieve bronnen om de Europese 
spoorwegprojecten te financieren, met 
innoverende financiële instrumenten, 
bijvoorbeeld EU-projectobligaties, om 
privé-investeringen aan te moedigen en de 
toegang tot risicokapitaal te verbeteren. 
Tevens moet de spoorwegmarkt middels 
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transparante regelgevingskaders 
aantrekkelijk worden gemaakt voor 
alternatieve, particuliere investeerders.

Or. en

Motivering

Gebrek aan financiering is een van de belangrijkste redenen voor de moeilijke situatie van de 
Europese spoorwegen. Alternatieve strategieën en financieringsbronnen moeten worden 
ontwikkeld. Met name de financiering van infrastructuur moet worden opgedreven. Lidstaten 
die middelen uittrekken voor hun infrastructuur moeten de garantie hebben dat deze gelden 
uitsluitend worden gebruikt voor infrastructurele doeleinden.

Amendement 171
Brian Simpson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De lidstaten en de 
infrastructuurbeheerders moeten 
investeringen in infrastructuur ook 
anders dan alleen door rechtstreekse 
staatssteun kunnen financieren, 
bijvoorbeeld middels investeringen door 
de particuliere sector.

Or. en

Motivering

Er moet op de mogelijkheid worden gewezen dat infrastructuurbeheerders worden opgericht 
of opereren middels alternatieve financieringsmodellen via welke zij particuliere 
investeringen kunnen aantrekken. Dit is van essentieel belang om de bestaande 
financieringsmechanismen in de lidstaten te verzekeren.

Amendement 172
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist maatregelen voor de openstelling 
van de markt.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Aangezien de markt al in 2006 is opengesteld, is deze overweging niet van toepassing. 

Amendement 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist maatregelen voor de openstelling 
van de markt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 174
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist maatregelen voor de openstelling 

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is 
en waar afwijkende spoorbreedten nog 
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van de markt. steeds een fysieke belemmering voor 
concurrentie vormen, vereist maatregelen 
voor de openstelling van de markt.

Or. en

Motivering

Zo vormt bijvoorbeeld het verschil in spoorbreedte tussen Frankrijk en Spanje, naast de toch 
al grote regelgevingsobstakels in de spoorwegsector, een concrete fysieke belemmering voor 
concurrentie.

Amendement 175
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist maatregelen voor de openstelling 
van de markt.

(11) Het nieuwe juridische kader moet 
ruimte bieden voor de instandhouding en 
ontwikkeling van de diensten van 
algemeen belang, zoals voorzien in artikel 
14 en protocol (nr. 26) van het VWEU.

Or. fr

Motivering

Het is nodig de ontwikkeling van de diensten van algemeen belang voor het vervoer, en met 
name het spoorwegvervoer, veilig te stellen. Dit punt is overigens overgenomen in het advies 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 maart 2011.

Amendement 176
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist maatregelen voor de openstelling

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist dat maatregelen voor de 
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van de markt. openstelling van de markt worden 
genomen en dat de lidstaten duidelijk voor 
een duurzaam goederenvervoer kiezen 
door de modal shift van minder 
milieuvriendelijke vervoerswijzen naar het 
spoor aan te moedigen.

Or. en

Motivering

De openstelling van de markt is noodzakelijk, maar moet worden aangevuld door duidelijke 
en sterke investeringskeuzes door de lidstaten teneinde de modal shift naar het spoor te 
bevorderen. De recente goedkeuring van de verordening inzake vrachtcorridors voor het 
spoorwegvervoer is een voorbeeld voor een eerste stap in die richting.

Amendement 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist maatregelen voor de openstelling 
van de markt.

(11) Een efficiënt passagiers- en
goederenvervoer, met name wanneer dit 
grensoverschrijdend is, vraagt om
maatregelen voor de openstelling van de 
markten van de afzonderlijke lidstaten.

Or. it

Motivering

Op Europees niveau is de spoorwegsector een van de weinige sectoren waarbinnen de interne 
markt nog niet is verwezenlijkt. De openstelling van de markt moet dus worden aangevuld met 
de liberalisering van het binnenlands vervoer.

Amendement 178
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist maatregelen voor de openstelling 
van de markt.

(11) Een efficiënt goederenvervoer, met 
name wanneer dit grensoverschrijdend is, 
vereist maatregelen voor de openstelling 
van de markt die tot meer concurrentie 
leiden.

Or. es

Motivering

Voor een efficiënt goederenvervoer is concurrentie in de markt nodig.

Amendement 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de uniforme en niet-
discriminerende toepassing van de 
toegangsrechten tot de 
spoorweginfrastructuur in de gehele Unie 
te waarborgen, is de instelling van een 
vergunning voor 
spoorwegondernemingen noodzakelijk.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 180
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de trajecten waarop tussenstops 
worden gemaakt, moet nieuwkomers 
worden toegestaan, onderweg passagiers 
te laten in- en uitstappen om de 
economische levensvatbaarheid voor de 
exploitatie te waarborgen en te 
voorkomen dat potentiële concurrenten in 
een ongunstige positie komen te verkeren 
ten opzichte van de gevestigde 
exploitanten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in de richtlijn rekening te kunnen houden met de 
liberalisering van de nationale markt voor passagiersdiensten. We moeten niet wachten tot de 
Europese Commissie in 2012 met een voorstel komt, maar moeten reeds bij de huidige 
herschikking voorzien in een verdere openstelling van de Europese markt voor concurrentie.

Amendement 181
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de trajecten waarop tussenstops 
worden gemaakt, moet nieuwkomers 
worden toegestaan, onderweg passagiers te 
laten in- en uitstappen om de economische 
levensvatbaarheid voor de exploitatie te
waarborgen en te voorkomen dat 
potentiële concurrenten in een ongunstige 
positie komen te verkeren ten opzichte van 
de gevestigde exploitanten.

(13) Voor de trajecten waarop tussenstops 
worden gemaakt, moet nieuwkomers 
worden toegestaan, onderweg passagiers te 
laten in- en uitstappen, waarbij moet 
worden zeker gesteld dat deze activiteiten 
niet schadelijk zijn voor de algemene 
structuur van de diensten van algemeen 
belang die de bevoegde autoriteiten 
hebben opgezet of willen opzetten, en hun 
sociale en milieudoelstellingen niet weer 
op losse schroeven zetten.

Or. fr
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Motivering

Het is nodig de ontwikkeling van de diensten van algemeen belang voor het vervoer, en met 
name het spoorwegvervoer, veilig te stellen. Dit punt is overigens overgenomen in het advies 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 maart 2011.

Amendement 182
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Teneinde de efficiency van de 
markten voor passagiersdiensten verder te 
verhogen verzoekt het Europees 
Parlement de Europese Commissie om 
uiterlijk eind 2012 een wetgevingsvoorstel 
in te dienen inzake de liberalisering van 
de binnenlandse markten voor 
passagiersdiensten, waarbij het financiële 
evenwicht van openbaredienstcontracten 
moet worden gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in de richtlijn rekening te kunnen houden met de 
liberalisering van de nationale markt voor passagiersdiensten. We moeten niet wachten tot de 
Europese Commissie in 2012 met een voorstel komt, maar moeten reeds bij de huidige 
herschikking voorzien in een verdere openstelling van de Europese markt voor concurrentie.

Amendement 183
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De invoering van deze nieuwe open 
en internationale passagiersdiensten met 
tussenstops mag niet leiden tot de 

Schrappen
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openstelling van de markt voor 
binnenlandse passagiersvervoerdiensten, 
maar moet enkel gericht zijn op stops die 
het internationale traject ondersteunen. 
De nieuwe diensten moeten hoofdzakelijk 
zijn bedoeld om passagiers te vervoeren 
op een internationaal traject. Bij de 
beoordeling of dat het hoofddoel van de 
dienst is, moet rekening worden gehouden 
met criteria zoals het aandeel van de 
omzet en van het volume dat gegenereerd 
wordt door het vervoer van hetzij 
binnenlandse, hetzij internationale 
passagiers, alsmede met de lengte van de 
dienst. De beoordeling van het hoofddoel 
van de dienst moet gebeuren door de 
onderscheiden toezichthoudende 
instantie, op verzoek van de 
belanghebbende partijen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in de richtlijn rekening te kunnen houden met de 
liberalisering van de nationale markt voor passagiersdiensten. We moeten niet wachten tot de 
Europese Commissie in 2012 met een voorstel komt, maar moeten reeds bij de huidige 
herschikking voorzien in een verdere openstelling van de Europese markt voor concurrentie.

Amendement 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De invoering van deze nieuwe open 
en internationale passagiersdiensten met 
tussenstops mag niet leiden tot de 
openstelling van de markt voor 
binnenlandse passagiersvervoerdiensten, 
maar moet enkel gericht zijn op stops die 
het internationale traject ondersteunen. 
De nieuwe diensten moeten hoofdzakelijk 
zijn bedoeld om passagiers te vervoeren 

Schrappen
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op een internationaal traject. Bij de 
beoordeling of dat het hoofddoel van de 
dienst is, moet rekening worden gehouden 
met criteria zoals het aandeel van de 
omzet en van het volume dat gegenereerd 
wordt door het vervoer van hetzij 
binnenlandse, hetzij internationale 
passagiers, alsmede met de lengte van de 
dienst. De beoordeling van het hoofddoel 
van de dienst moet gebeuren door de 
onderscheiden toezichthoudende 
instantie, op verzoek van de 
belanghebbende partijen.

Or. fr

Motivering

Dit lid is niet meer van toepassing gegeven het feit dat in de tekst in de openstelling van de 
nationale passagiersvervoersdiensten is voorzien. 

Amendement 185
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De invoering van deze nieuwe open en 
internationale passagiersdiensten met 
tussenstops mag niet leiden tot de 
openstelling van de markt voor 
binnenlandse passagiersvervoerdiensten, 
maar moet enkel gericht zijn op stops die 
het internationale traject ondersteunen. De 
nieuwe diensten moeten hoofdzakelijk zijn 
bedoeld om passagiers te vervoeren op een 
internationaal traject. Bij de beoordeling of 
dat het hoofddoel van de dienst is, moet 
rekening worden gehouden met criteria 
zoals het aandeel van de omzet en van het 
volume dat gegenereerd wordt door het 
vervoer van hetzij binnenlandse, hetzij 
internationale passagiers, alsmede met de 
lengte van de dienst. De beoordeling van 

(14) De invoering van deze nieuwe open en 
internationale passagiersdiensten met 
tussenstops moet gericht zijn op stops die 
het internationale traject ondersteunen.
Deze diensten moeten hoofdzakelijk zijn 
bedoeld om passagiers te vervoeren op een 
internationaal traject. Bij de beoordeling of 
dat het hoofddoel van de dienst is, moet 
rekening worden gehouden met criteria 
zoals het aandeel van de omzet en van het 
volume dat gegenereerd wordt door het 
vervoer van hetzij binnenlandse, hetzij 
internationale passagiers, alsmede met de 
lengte van de dienst. De beoordeling van 
het hoofddoel van de dienst moet gebeuren 
door de onderscheiden nationale 
regelgevende instantie, op verzoek van de 
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het hoofddoel van de dienst moet gebeuren 
door de onderscheiden toezichthoudende 
instantie, op verzoek van de 
belanghebbende partijen.

belanghebbende partijen.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de tekst opener te maken en te actualiseren.

Amendement 186
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Verordening (EG) nr. 1370/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2007 betreffende het openbaar 
personenvervoer per spoor en over de weg 
voorziet in de mogelijkheid voor de 
lidstaten en plaatselijke overheden om 
openbaredienstcontracten te gunnen 
waarbij exclusieve rechten op de 
exploitatie van bepaalde diensten kunnen 
worden verleend. Bijgevolg moet worden 
gezorgd voor de nodige samenhang tussen 
de bepalingen van deze verordening en 
het principe van openstelling van de 
markt voor internationale 
passagiersvervoerdiensten per spoor voor 
concurrentie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in de richtlijn rekening te kunnen houden met de 
liberalisering van de nationale markt voor passagiersdiensten. We moeten niet wachten tot de 
Europese Commissie in 2012 met een voorstel komt, maar moeten reeds bij de huidige 
herschikking voorzien in een verdere openstelling van de Europese markt voor concurrentie.
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Amendement 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Verordening (EG) nr. 1370/2007 
staat lidstaten toe werknemers te 
waarborgen dat zij, in het kader van de 
scheiding tussen de exploitatie van de 
vervoersdiensten en het beheer van de 
infrastructuur, met een overgang van 
ondernemingen als mogelijk gevolg, hun 
sociale rechten behouden.

Or. fr

Amendement 188
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De openstelling van internationale
passagiersvervoerdiensten voor 
concurrentie, kan gevolgen hebben voor de 
organisatie en de financiering van 
passagiersvervoerdiensten per spoor die 
worden verricht uit hoofde van een 
openbaredienstcontract. De lidstaten 
moeten de keuze hebben om dit recht op 
toegang tot de markt te beperken wanneer 
het economische evenwicht van deze 
openbaredienstcontracten door dit recht in 
gevaar komt, en wanneer daartoe door de 
in artikel 55 van deze richtlijn bedoelde 
toezichthoudende instantie(s) toestemming 
is gegeven op basis van een objectieve 
economische analyse, in aansluiting op een 
verzoek van de bevoegde autoriteiten die 
het openbaredienstcontract hebben gegund.

(16) De openstelling van 
passagiersvervoerdiensten voor 
concurrentie, kan gevolgen hebben voor de 
organisatie en de financiering van 
passagiersvervoerdiensten per spoor die 
worden verricht uit hoofde van een 
openbaredienstcontract. De lidstaten 
moeten de keuze hebben om dit recht op 
toegang tot de markt te beperken wanneer 
het economische evenwicht van deze 
openbaredienstcontracten door dit recht in 
gevaar komt, en wanneer daartoe door de 
in artikel 55 van deze richtlijn bedoelde 
toezichthoudende instantie(s) toestemming 
is gegeven op basis van een objectieve 
economische analyse, in aansluiting op een 
verzoek van de bevoegde autoriteiten die 
het openbaredienstcontract hebben gegund.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in de richtlijn rekening te kunnen houden met de 
liberalisering van de nationale markt voor passagiersdiensten. We moeten niet wachten tot de 
Europese Commissie in 2012 met een voorstel komt, maar moeten reeds bij de huidige 
herschikking voorzien in een verdere openstelling van de Europese markt voor concurrentie.

Amendement 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De openstelling van internationale 
passagiersvervoerdiensten voor
concurrentie, kan gevolgen hebben voor de 
organisatie en de financiering van 
passagiersvervoerdiensten per spoor die 
worden verricht uit hoofde van een 
openbaredienstcontract. De lidstaten 
moeten de keuze hebben om dit recht op 
toegang tot de markt te beperken wanneer 
het economische evenwicht van deze 
openbaredienstcontracten door dit recht in 
gevaar komt, en wanneer daartoe door de 
in artikel 55 van deze richtlijn bedoelde 
toezichthoudende instantie(s) toestemming 
is gegeven op basis van een objectieve 
economische analyse, in aansluiting op een 
verzoek van de bevoegde autoriteiten die 
het openbaredienstcontract hebben gegund.

(16) De openstelling van internationale en 
nationale passagiersvervoerdiensten voor 
concurrentie, kan gevolgen hebben voor de 
organisatie en de financiering van 
passagiersvervoerdiensten per spoor die 
worden verricht uit hoofde van een 
openbaredienstcontract. De lidstaten 
moeten de keuze hebben om dit recht op 
toegang tot de markt te beperken wanneer 
het economische evenwicht van deze
openbaredienstcontracten door dit recht in 
gevaar komt, en wanneer daartoe door de 
in artikel 55 van deze richtlijn bedoelde 
toezichthoudende instantie(s), en, in 
voorkomend geval, door het in artikel 57 
van deze richtlijn omschreven netwerk 
van toezichthoudende instanties 
toestemming is gegeven op basis van een 
objectieve economische analyse, in 
aansluiting op een verzoek van de 
bevoegde autoriteiten die het 
openbaredienstcontract hebben gegund.

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de werkingssfeer van de bepaling uit te breiden tot de nationale 
passagiersvervoersdiensten. Daarnaast beoogt dit amendement ook het netwerk van 
toezichthoudende instanties de mogelijkheid geven zo nodig in te grijpen.
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Amendement 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bij de beoordeling van de vraag of het 
economische evenwicht van het 
openbaredienstcontract eventueel in gevaar 
komt, moet rekening worden gehouden met 
vooraf vastgestelde criteria, zoals het effect 
op de rendabiliteit van diensten die in een 
openbaredienstcontract zijn vervat, met 
inbegrip van het effect op de nettokosten 
voor de bevoegde overheidsinstantie die 
het openbaredienstcontract heeft gegund, 
het reizigersaanbod, de tarifering van 
vervoerbewijzen, kaartverkoop, plaats en 
aantal van de stops aan weerszijden van de 
grens, alsmede de dienstregeling en de 
frequentie van de voorgestelde nieuwe 
dienst. Op grond van een dergelijke 
beoordeling en het besluit van de 
toezichthoudende instantie(s) kunnen de 
lidstaten het recht op toegang voor de 
gevraagde internationale 
passagiersvervoerdienst toestaan, wijzigen 
of weigeren, met inbegrip van het opleggen 
van een heffing aan de exploitant van een 
nieuwe internationale 
passagiersvervoerdienst, zulks in 
overeenstemming met de economische 
analyse en overeenkomstig het recht van de 
Unie en de beginselen van gelijkheid en 
non-discriminatie.

(17) Bij de beoordeling van de vraag of het 
economische evenwicht van het 
openbaredienstcontract eventueel in gevaar 
komt, moet rekening worden gehouden met 
vooraf vastgestelde criteria, zoals het effect 
op de rendabiliteit van diensten die in een 
openbaredienstcontract zijn vervat, met 
inbegrip van het effect op de nettokosten 
voor de bevoegde overheidsinstantie die 
het openbaredienstcontract heeft gegund, 
het reizigersaanbod, de tarifering van 
vervoerbewijzen, kaartverkoop, plaats en 
aantal van de stops aan weerszijden van de 
grens, alsmede de dienstregeling en de 
frequentie van de voorgestelde nieuwe 
dienst. Op grond van een dergelijke 
beoordeling en het besluit van de 
toezichthoudende instantie(s) kunnen de 
lidstaten het recht op toegang voor de 
gevraagde nationale en/of internationale 
passagiersvervoerdienst toestaan, wijzigen 
of weigeren, met inbegrip van het opleggen 
van een heffing aan de exploitant van een 
nieuwe nationale en/of internationale 
passagiersvervoerdienst, zulks in 
overeenstemming met de economische 
analyse en overeenkomstig het recht van de 
Unie en de beginselen van gelijkheid en 
non-discriminatie.

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de werkingssfeer van de bepaling uit te breiden tot de nationale 
passagiersvervoersdiensten.
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Amendement 191
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bij de beoordeling van de vraag of het 
economische evenwicht van het 
openbaredienstcontract eventueel in gevaar 
komt, moet rekening worden gehouden met 
vooraf vastgestelde criteria, zoals het effect 
op de rendabiliteit van diensten die in een 
openbaredienstcontract zijn vervat, met 
inbegrip van het effect op de nettokosten 
voor de bevoegde overheidsinstantie die 
het openbaredienstcontract heeft gegund, 
het reizigersaanbod, de tarifering van 
vervoerbewijzen, kaartverkoop, plaats en 
aantal van de stops aan weerszijden van de 
grens, alsmede de dienstregeling en de 
frequentie van de voorgestelde nieuwe 
dienst. Op grond van een dergelijke 
beoordeling en het besluit van de 
toezichthoudende instantie(s) kunnen de 
lidstaten het recht op toegang voor de 
gevraagde internationale 
passagiersvervoerdienst toestaan, wijzigen 
of weigeren, met inbegrip van het opleggen 
van een heffing aan de exploitant van een 
nieuwe internationale 
passagiersvervoerdienst, zulks in 
overeenstemming met de economische
analyse en overeenkomstig het recht van de 
Unie en de beginselen van gelijkheid en 
non-discriminatie.

(17) Bij de beoordeling van de vraag of het 
sociaaleconomische evenwicht van het 
openbaredienstcontract eventueel in gevaar 
komt, moet rekening worden gehouden met 
vooraf vastgestelde criteria, zoals het effect 
op de betrouwbaarheid van diensten die in 
een openbaredienstcontract zijn vervat, met 
inbegrip van het effect op zowel het 
cohesie- en het vervoersbeleid voor het 
betrokken gebied als op de nettokosten 
voor de bevoegde overheidsinstantie die 
het openbaredienstcontract heeft gegund, 
het reizigersaanbod, de tarifering van 
vervoerbewijzen, kaartverkoop, plaats en 
aantal van de stops aan weerszijden van de 
grens, alsmede de dienstregeling en de 
frequentie van de voorgestelde nieuwe 
dienst. Op grond van dergelijke 
beoordelingen kunnen de lidstaten het 
recht op toegang voor de gevraagde 
internationale passagiersvervoerdienst 
toestaan, wijzigen of weigeren, met 
inbegrip van het opleggen van een heffing 
aan de exploitant van een nieuwe 
internationale passagiersvervoerdienst, 
zulks in overeenstemming met de 
sociaaleconomische analyse en 
overeenkomstig het recht van de Unie en 
de beginselen van gelijkheid, transparantie
en non-discriminatie.

Or. en

Motivering

Openbaredienstcontracten worden gegund om doelstellingen van het cohesie- en het 
vervoersbeleid te verwezenlijken. Hierbij wordt weliswaar rekening gehouden met de 
kosten/baten-balans, maar deze economische criteria of de rendabiliteit van de 
dienstverlening zijn niet de enige criteria die door de lidstaten of de lokale bevoegde 
autoriteiten die voor de gunning van dergelijke contracten verantwoordelijk zijn, in 
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aanmerking worden genomen. Daarom hebben zij het recht om zulke verzoeken in te willigen. 
In het geval van meningsverschillen kan beroep worden ingesteld bij de nationale 
toezichthoudende instantie..

Amendement 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De ontwikkelingen op de markt 
hebben aangetoond dat een versterking 
van de rol van de toezichthoudende 
instanties van cruciaal belang is. Indien 
deze instanties een centrale rol wordt 
toebedeeld bij het garanderen van een 
eerlijk concurrentieklimaat met gelijke 
toegangsvoorwaarden, moeten zij de 
nodige financiële, personele en logistieke 
middelen krijgen om deze rol te kunnen 
vervullen. 

Or. en

Amendement 193
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze instantie moet op zodanige wijze 
te werk gaan, dat belangenverstrengeling 
of enige betrokkenheid bij de gunning van 
het openbaredienstcontract ter zake 
vermeden wordt. De bevoegdheid van de 
toezichthoudende instantie dient te worden 
verruimd om de beoordeling van het doel 
van een internationale dienst en, in 
voorkomend geval, de potentiële 
economische gevolgen voor bestaande 
openbaredienstcontracten mogelijk te 

(19) Deze instantie moet op zodanige wijze 
te werk gaan, dat belangenverstrengeling 
of enige betrokkenheid bij de gunning van 
het openbaredienstcontract ter zake 
vermeden wordt, waarbij de mogelijkheid 
om de instantie uit de algemene begroting 
van de lidstaat of uit aan de 
spoorwegsector opgelegde heffingen te 
financieren moet blijven bestaan en deze 
informatie openbaar moet zijn. De 
bevoegdheid van de toezichthoudende 
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maken. instantie dient te worden verruimd om de 
beoordeling van het doel van een 
internationale dienst en, in voorkomend 
geval, de potentiële economische gevolgen 
voor bestaande openbaredienstcontracten 
mogelijk te maken.

Or. es

Motivering

In de richtlijn wordt verwezen naar de instelling van onafhankelijke toezichthoudende 
instanties, maar wordt niet ingegaan op de financiering daarvan. Om redenen van 
transparantie moet in de tekst een expliciete verwijzing worden opgenomen naar de mogelijke 
financieringsbronnen, die staatsmiddelen of aan de sector opgelegde heffingen kunnen zijn. 
Deze informatie moet openbaar zijn.

Amendement 194
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De nationale toezichthoudende 
instantie moet met betrekking tot haar 
organisatie, financieringsbeslissingen, 
rechtsvorm en besluitvorming volledig 
onafhankelijk zijn van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties en de aanvragers. De nationale 
toezichthoudende instantie moet over de 
nodige administratieve capaciteiten in de 
vorm van personele en andere middelen 
beschikken om een open en transparante 
spoorwegmarkt te garanderen. Het 
personeelsbestand moet rechtstreeks zijn 
afgestemd op de marktbehoeften en moet 
hieraan telkens worden aangepast.
De toezichthoudende instantie neemt 
beslissingen over klachten, handelt op 
eigen initiatief, stelt in het geval van 
geschillen een onderzoek in en volgt de 
ontwikkelingen op de markt. Hierbij dient 
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zij te worden ondersteund door een 
toezichthoudende dienst van de Europese 
Commissie. Voorts houdt de nationale 
toezichthoudende instantie een databank 
van haar ontwerpbesluiten bij, die 
toegankelijk is voor de Europese 
Commissie. 

Or. en

Motivering

Deze overweging houdt verband met de voorgestelde amendementen op de artikelen 55 tot en 
met 57, die erop zijn gericht de rol en de bevoegdheden van de toezichthoudende instantie te 
versterken. Tevens wordt voorgesteld om bij de Europese Commissie (DG MOVE, DG 
COMP, of idealiter een combinatie van die twee) een toezichthoudende dienst op te richten 
die de nationale toezichthoudende instanties van advies dient, van richtsnoeren voorziet en 
begeleidt bij de uitoefening van hun taken en ondersteunt bij het verkrijgen van de 
noodzakelijke (personele, financiële en intellectuele) middelen.

Amendement 195
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De nationale regelgevende 
instantie moet volledig onafhankelijk zijn 
en erop toe kunnen zien dat de burgers 
toegang krijgen tot de diensten van 
algemeen belang en de door de bevoegde 
autoriteit als wezenlijk aangewezen 
diensten. Ze moet op eigen initiatief 
kunnen handelen, kunnen voldoen aan de 
door de lidstaten vastgestelde 
doelstellingen en onderzoeken kunnen 
uitvoeren bij geschillen.

Or. fr

Motivering

Deze instanties hebben immers rechten die verder gaan dan eenvoudig toezicht. Sterker nog, 
in het kader van de ontwikkeling van de diensten van algemeen belang zouden hun taken 
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verder moeten worden uitgebreid. Deze zouden niet langer beperkt moeten blijven tot het 
toezien op een niet-discriminerende toegang tot de spoorwegmarkt voor de exploitanten, 
maar worden uitgebreid naar regulering van de sector, zodat deze op nationaal niveau 
gedefinieerde diensten van algemeen belang voor iedere Europese burger toegankelijk 
worden. 

Amendement 196
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De nationale toezichthoudende 
instantie moet een onafhankelijke 
autoriteit zijn en dient als arbitrage-
instantie op te treden om te garanderen 
dat in het geval van geschillen eerlijke en 
transparante besluiten worden genomen 
in overeenstemming met de non-
discriminatiebepalingen en de 
voorschriften van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de rol van de nationale toezichthoudende instantie als arbitrage-instantie 
en hoedster van de toepasselijke regels van deze richtlijn.

Amendement 197
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om investeringen in diensten die 
gebruikmaken van gespecialiseerde 
infrastructuren, zoals 
hogesnelheidsspoorlijnen, aan te moedigen, 
moet de aanvragers, gegeven de 
omvangrijke investeringen op lange 

(20) Om investeringen in diensten die 
gebruikmaken van gespecialiseerde 
infrastructuren, zoals 
hogesnelheidsspoorlijnen of andere 
specifieke infrastructuur gericht op de 
verwezenlijking van de CO2-
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termijn, rechtszekerheid worden geboden. reductiedoelstellingen of de verbetering 
van intermodale aansluitingen, aan te 
moedigen, moet de aanvragers, gegeven de 
omvangrijke investeringen op lange 
termijn, rechtszekerheid worden geboden.

Or. en

Motivering

Investeringen in infrastructuur zijn investeringen voor de middellange en lange termijn die 
niet beperkt zijn tot hogesnelheidsspoorlijnen. Ook de aanpassing van bestaande spoorlijnen 
met het oog op meer veiligheid en betere prestaties vergt grote en langdurige inspanningen 
waarvoor rechtszekerheid nodig is.

Amendement 198
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om investeringen in diensten die 
gebruikmaken van gespecialiseerde 
infrastructuren, zoals 
hogesnelheidsspoorlijnen, aan te moedigen, 
moet de aanvragers, gegeven de 
omvangrijke investeringen op lange 
termijn, rechtszekerheid worden geboden.

(20) Om investeringen in diensten die 
gebruikmaken van gespecialiseerde 
infrastructuren, zoals 
hogesnelheidsspoorlijnen, aan te moedigen, 
moet de aanvragers rechtszekerheid
worden geboden, evenals duidelijke 
informatie over projecten en 
begrotingsafspraken met betrekking tot 
investeringen op lange termijn.

Or. es

Amendement 199
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De nationale toezichthoudende
instanties moeten informatie uitwisselen 

(21) De nationale regelgevende instanties 
moeten onder de auspiciën van de 
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en, wanneer dit in afzonderlijke gevallen 
nodig is, de beginselen en praktijken 
coördineren, die zij hanteren om te 
beoordelen of het economische evenwicht 
van een openbaredienstcontract in gevaar 
komt. Zij moeten geleidelijk op basis van 
hun ervaringen richtsnoeren opstellen.

Commissie een netwerk creëren om hun 
samenwerking te intensiveren via de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
principes en de uitwisseling van beste 
praktijken en informatie. Zij moeten ook, 
wanneer dit in afzonderlijke gevallen nodig 
is, de beginselen en praktijken coördineren, 
die zij hanteren om de algemene structuur 
van een openbaredienstcontract te 
beoordelen. Zij moeten geleidelijk op 
Europees niveau gemeenschappelijke 
richtsnoeren op basis van hun ervaringen 
opstellen.

Or. fr

Motivering

Deze instanties hebben immers rechten die verder gaan dan eenvoudig toezicht. Sterker nog, 
in het kader van de ontwikkeling van de diensten van algemeen belang zouden hun taken 
verder moeten worden uitgebreid. Deze zouden niet langer beperkt moeten blijven tot het 
toezien op een niet-discriminerende toegang tot de spoorwegmarkt voor de exploitanten, 
maar worden uitgebreid naar regulering van de sector, zodat deze op nationaal niveau 
gedefinieerde diensten van algemeen belang voor iedere Europese burger toegankelijk 
worden. Het amendement beoogt tevens hun samenwerking te intensiveren.

Amendement 200
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De nationale toezichthoudende 
instanties moeten informatie uitwisselen 
en, wanneer dit in afzonderlijke gevallen 
nodig is, de beginselen en praktijken 
coördineren, die zij hanteren om te 
beoordelen of het economische evenwicht 
van een openbaredienstcontract in gevaar 
komt. Zij moeten geleidelijk op basis van 
hun ervaringen richtsnoeren opstellen.

(21) De nationale toezichthoudende 
instanties moeten informatie en goede 
praktijken uitwisselen en, wanneer dit in 
afzonderlijke gevallen nodig is, de 
beginselen en praktijken coördineren, die 
zij hanteren om te beoordelen of het 
economische evenwicht van een 
openbaredienstcontract in gevaar komt. Zij 
moeten geleidelijk op basis van hun 
ervaringen richtsnoeren opstellen. Op basis 
van deze ervaringen moet de Commissie 
bovendien een voorstel indienen tot 
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oprichting van een Europese 
toezichthoudende instantie.

Or. de

Amendement 201
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De nationale toezichthoudende 
instanties moeten informatie uitwisselen 
en, wanneer dit in afzonderlijke gevallen 
nodig is, de beginselen en praktijken 
coördineren, die zij hanteren om te 
beoordelen of het economische evenwicht 
van een openbaredienstcontract in gevaar 
komt. Zij moeten geleidelijk op basis van 
hun ervaringen richtsnoeren opstellen.

(21) De nationale toezichthoudende 
instanties moeten informatie uitwisselen 
en, onder auspiciën van de Europese 
Commissie en het Europees 
Spoorwegbureau een netwerk creëren om 
hun communicatie en hun samenwerking 
te intensiveren via de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke principes. In 
afzonderlijke gevallen moeten zij de 
beginselen en praktijken coördineren, die 
zij hanteren om te beoordelen of het 
economische evenwicht door een 
openbaredienstcontract in gevaar komt. Zij 
moeten geleidelijk op Europees niveau 
gemeenschappelijke richtsnoeren op basis 
van hun ervaringen opstellen.

Or. fr

Motivering

De nationale toezichthoudende instanties moeten hun samenwerking intensiveren door middel 
van de oprichting van een Europees netwerk.

Amendement 202
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het Europees Parlement verzoekt 
de Europese Commissie om uiterlijk eind 
2012, wanneer de binnenlandse markten 
voor passagiersdiensten worden 
opengesteld, op basis van de met het 
netwerk van toezichthoudende instanties 
opgedane ervaringen een voorstel in te 
dienen tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende instantie.

Or. en

Amendement 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Op basis van de ervaring van het 
netwerk van toezichthoudende instanties 
moet de Commissie een 
wetgevingsvoorstel indienen voor de 
oprichting van een Europese 
toezichthoudende instantie, die het 
toezicht en de arbitrage op zich neemt met 
betrekking tot problemen van 
supranationale aard en als 
beroepsinstantie optreedt ten aanzien van 
beslissingen van nationale 
toezichthoudende instanties.

Or. fr

Motivering

Dit amendement brengt de wens tot uiting om op termijn een Europese toezichthoudende 
instantie op te richten. 
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Amendement 204
Mathieu Grosch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De nationale toezichthoudende 
instanties dienen een netwerk te vormen 
ter versterking van de 
grensoverschrijdende samenwerking en 
ter verbetering van de marktvoorwaarden. 
Dit netwerk dient binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn te 
leiden tot de oprichting van een Europese 
toezichthoudende instantie.

Or. en

Motivering

De grensoverschrijdende samenwerking moet worden versterkt. Hiertoe volstaat het niet om 
de samenwerking tussen de toezichthoudende instanties te intensiveren, maar moet een 
Europese toezichthoudende instantie worden opgericht. 

Amendement 205
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om een billijke mededinging tussen 
spoorwegondernemingen te waarborgen, 
moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen het aanbieden van 
vervoersdiensten en de exploitatie van 
voorzieningen. In het licht hiervan is het 
noodzakelijk dat deze twee soorten 
activiteiten afzonderlijk worden beheerd, 
door juridisch gescheiden entiteiten. In 
het kader van deze scheiding moet voor 
elke voorziening een afzonderlijke 
instantie of onderneming worden 

Schrappen
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opgericht.

Or. fr

Motivering

Mededinging mag slechts een middel zijn om aan de wensen van de gemeenschap en de 
vertegenwoordigers van die gemeenschap tegemoet te komen, het mag geen doel op zich zijn. 
Vanwege het idee om de diensten van algemeen belang te promoten moeten deze 
doelstellingen opnieuw worden bekeken.

Amendement 206
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om een billijke mededinging tussen 
spoorwegondernemingen te waarborgen, 
moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen het aanbieden van 
vervoersdiensten en de exploitatie van 
voorzieningen. In het licht hiervan is het 
noodzakelijk dat deze twee soorten 
activiteiten afzonderlijk worden beheerd, 
door juridisch gescheiden entiteiten. In 
het kader van deze scheiding moet voor 
elke voorziening een afzonderlijke 
instantie of onderneming worden 
opgericht.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het beheer van dienstvoorzieningen is van essentieel belang voor veilige en betrouwbare 
vervoersdiensten, zodat het niet mag worden losgekoppeld of gescheiden van het knowhow en 
het geïntegreerd beheer van de spoorwegsector. Bij zowel openbaar als particulier beheer 
moet de vrije toegang en het vrije gebruik van die voorzieningen zijn gegarandeerd.

Amendement 207
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om een billijke mededinging tussen 
spoorwegondernemingen te waarborgen, 
moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen het aanbieden van 
vervoersdiensten en de exploitatie van 
voorzieningen. In het licht hiervan is het 
noodzakelijk dat deze twee soorten 
activiteiten afzonderlijk worden beheerd, 
door juridisch gescheiden entiteiten. In 
het kader van deze scheiding moet voor 
elke voorziening een afzonderlijke 
instantie of onderneming worden 
opgericht.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 208
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om een billijke mededinging tussen 
spoorwegondernemingen te waarborgen, 
moet een onderscheid worden gemaakt
tussen het aanbieden van vervoersdiensten 
en de exploitatie van voorzieningen. In het 
licht hiervan is het noodzakelijk dat deze 
twee soorten activiteiten afzonderlijk 
worden beheerd, door juridisch 
gescheiden entiteiten. In het kader van 
deze scheiding moet voor elke voorziening 
een afzonderlijke instantie of 
onderneming worden opgericht.

(22) Om een billijke mededinging tussen 
spoorwegondernemingen te waarborgen, 
moet het beheer inzake het aanbieden van 
vervoersdiensten en de exploitatie van 
voorzieningen op transparante en niet-
discriminerende wijze worden ingericht.
De toezichthoudende instantie ziet toe op 
de toepassing van dat transparante en 
niet-discriminerende beheer 
overeenkomstig de bepalingen zoals 
omschreven in artikel 56.
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Or. fr

Motivering

De volledige scheiding van de vervoersdiensten betekent niet per definitie dat er een 
evenwichtige concurrentie tussen deze activiteiten tot stand komt. Integendeel, deze scheiding 
brengt extra organisatorische rompslomp en meer bureaucratie met zich mee en doet de 
administratieve kosten stijgen. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de concurrentiepositie 
van de spoorwegen ten opzichte van andere vervoerswijzen.

Amendement 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Met het oog op een betrouwbare en 
adequate dienstverlening dient te worden 
gewaarborgd, dat de 
spoorwegondernemingen te allen tijde aan 
sommige eisen inzake goede naam, 
financiële gezondheid en 
beroepsbekwaamheid voldoen.

(23) Met het oog op een betrouwbare en 
adequate dienstverlening dient te worden 
gewaarborgd, dat de 
spoorwegondernemingen te allen tijde aan 
sommige eisen inzake goede naam, 
financiële gezondheid, sociale normen en 
beroepsbekwaamheid voldoen.

Or. en

Amendement 210
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Met het oog op een betrouwbare en 
adequate dienstverlening dient te worden 
gewaarborgd dat de 
spoorwegondernemingen te allen tijde aan 
sommige eisen inzake goede naam, 
financiële gezondheid en 
beroepsbekwaamheid voldoen.

(23) Met het oog op een betrouwbare en 
adequate dienstverlening dient te worden 
gewaarborgd dat de 
spoorwegondernemingen te allen tijde aan 
sommige eisen inzake goede naam, 
financiële gezondheid en positieve en 
concurrerende resultaten voldoen.

Or. es
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Motivering

De eisen die aan ondernemingen worden gesteld moeten meetbare criteria omvatten, zoals de 
resultaten van hun activiteiten, om te kunnen vaststellen of een dienst wel of niet wordt 
gegarandeerd.

Amendement 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op de bescherming van 
de cliënten en derden dient te worden 
gewaarborgd, dat de 
spoorwegondernemingen voldoende 
verzekerd zijn tegen 
aansprakelijkheidsrisico's.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 212
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op de bescherming van de 
cliënten en derden dient te worden 
gewaarborgd, dat de 
spoorwegondernemingen voldoende 
verzekerd zijn tegen 
aansprakelijkheidsrisico's.

(24) Met het oog op de bescherming van de 
cliënten en derden dient te worden 
gewaarborgd, dat de 
spoorwegondernemingen voldoende 
verzekerd zijn tegen 
aansprakelijkheidsrisico's. Deze 
aansprakelijkheidsrisico's bij ongevallen 
kunnen eveneens worden gedekt door 
garanties die worden verstrekt door 
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banken of andere ondernemingen, voor 
zover een dergelijke dekking tegen 
marktvoorwaarden wordt aangeboden, 
geen staatssteun inhoudt en niet leidt tot 
discriminatie van andere 
spoorwegondernemingen.

Or. en

Motivering

Spoorwegondernemingen kunnen voor uiteenlopende oplossingen voor 
aansprakelijkheidsrisico's kiezen, aangezien er voor de verschillende spoorwegnetten 
verschillende risiconiveaus gelden. In tal van lidstaten worden met succes kapitaalvereisten
of bankgaranties toegepast om aansprakelijkheidsrisico's te dekken.

Amendement 213
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overwegende dat met het oog op de 
bescherming van de cliënten en derden 
dient te worden gewaarborgd dat de 
spoorwegondernemingen voldoende 
verzekerd zijn tegen 
aansprakelijkheidsrisico's of 
gelijkwaardige regelingen daartoe hebben 
getroffen.

(24) Overwegende dat 
spoorwegondernemingen met het oog op 
de bescherming van de cliënten en derden 
absoluut voldoende verzekerd moeten zijn 
tegen aansprakelijkheidsrisico's of 
gelijkwaardige regelingen daartoe moeten 
hebben getroffen.

Or. es

Motivering

De bescherming van cliënten en derden zal niet op een correcte wijze worden gerealiseerd als 
deze niet verplicht wordt gesteld. De term "dient te worden gewaarborgd" is te vaag.

Amendement 214
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Een spoorwegonderneming moet 
voorts gehouden zijn tot de inachtneming 
van de op niet-discriminerende wijze 
opgelegde nationale en Unievoorschriften 
inzake de exploitatie van spoorwegdiensten 
die ten doel hebben deze onderneming in 
staat te stellen haar activiteiten op 
specifieke trajecten in alle veiligheid en 
met inachtneming van de gezondheids- en 
sociale voorschriften en de rechten van 
werknemers en consumenten uit te 
oefenen.

(25) Een spoorwegonderneming moet 
voorts gehouden zijn tot de inachtneming 
van de op niet-discriminerende wijze 
opgelegde nationale en Unievoorschriften 
inzake de exploitatie van spoorwegdiensten 
die ten doel hebben deze onderneming in 
staat te stellen haar activiteiten op 
specifieke trajecten in alle veiligheid en 
met inachtneming van de gezondheids-,
sociale en arbeidsvoorschriften en de 
rechten van werknemers op fatsoenlijk 
werk en behoorlijke lonen en van
consumenten op een betrouwbare 
dienstverlening uit te oefenen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking die erop is gericht het recht op fatsoenlijke werkomstandigheden te 
benadrukken, sociale dumping te voorkomen en het recht van de consument op een 
betrouwbare en betaalbare dienstverlening te waarborgen.

Amendement 215
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Een spoorwegonderneming moet
voorts gehouden zijn tot de inachtneming 
van de op niet-discriminerende wĳze 
opgelegde nationale en Unievoorschriften 
inzake de exploitatie van spoorwegdiensten 
die ten doel hebben deze onderneming in 
staat te stellen haar activiteiten op 
specifieke trajecten in alle veiligheid en 
met inachtneming van de gezondheids- en
sociale voorschriften en de rechten van 
werknemers en consumenten uit te 
oefenen.

(25) Alle spoorwegondernemingen moeten
voorts gehouden zijn tot de inachtneming 
van zowel de op niet-discriminerende wĳze 
opgelegde nationale als de
Unievoorschriften inzake de exploitatie 
van spoorwegdiensten die ten doel hebben 
deze onderneming in staat te stellen haar 
activiteiten op specifieke trajecten in alle 
veiligheid en met volledige inachtneming 
van de bestaande verplichtingen op het 
gebied van de sociale voorschriften, de 
gezondheidsvoorschriften en de rechten 
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van werknemers en consumenten uit te 
oefenen.

Or. de

Motivering

De bestaande gezondheidsvoorschriften, de rechten van werknemers en de sociale 
voorschriften moeten door de spoorwegondernemingen volledig worden nageleefd.

Amendement 216
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Een spoorwegonderneming moet 
voorts gehouden zijn tot de inachtneming 
van de op niet-discriminerende wĳze 
opgelegde nationale en Unievoorschriften 
inzake de exploitatie van spoorwegdiensten 
die ten doel hebben deze onderneming in 
staat te stellen haar activiteiten op 
specifieke trajecten in alle veiligheid en 
met inachtneming van de gezondheids- en
sociale voorschriften en de rechten van 
werknemers en consumenten uit te 
oefenen.

(25) Alle spoorwegondernemingen moeten
voorts gehouden zijn tot de inachtneming 
van de op niet-discriminerende wĳze 
opgelegde nationale en Unievoorschriften 
inzake de exploitatie van spoorwegdiensten 
die ten doel hebben deze onderneming in 
staat te stellen haar activiteiten op 
specifieke trajecten in alle veiligheid en 
met volledige inachtneming van de 
bestaande verplichtingen op het gebied 
van de sociale voorschriften, de 
gezondheidsvoorschriften en de rechten 
van werknemers en consumenten uit te 
oefenen.

Or. de

Motivering

Zolang er nog geen bindende, universele en geharmoniseerde Europese normen (zoals 
bijvoorbeeld TSI's) bestaan, moeten de nationale voorschriften onverminderd worden 
toegepast. In het belang van de veiligheid van de spoorwegondernemingen moeten deze 
voorschriften "volledig" in acht worden genomen. Bij de veiligheid en de bescherming van de 
gezondheid mogen geen beoordelingsmarges bestaan. Het gaat hier bovendien om een 
vertaalfout (vgl. de Franse versie: "le plein respect").
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Amendement 217
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Een spoorwegonderneming moet 
voorts gehouden zijn tot de inachtneming 
van de op niet-discriminerende wĳze 
opgelegde nationale en Unievoorschriften 
inzake de exploitatie van spoorwegdiensten 
die ten doel hebben deze onderneming in 
staat te stellen haar activiteiten op 
specifieke trajecten in alle veiligheid en 
met inachtneming van de gezondheids- en 
sociale voorschriften en de rechten van 
werknemers en consumenten uit te 
oefenen.

(25) Een spoorwegonderneming moet 
voorts gehouden zijn tot de inachtneming 
van de op niet-discriminerende wĳze 
opgelegde nationale en Unievoorschriften 
inzake de exploitatie van spoorwegdiensten 
die ten doel hebben deze onderneming in 
staat te stellen haar activiteiten op alle
trajecten in alle veiligheid en met 
inachtneming van de gezondheids- en 
sociale voorschriften en de rechten van 
werknemers en consumenten uit te 
oefenen.

Or. es

Motivering

Het lijkt duidelijk dat de genoemde voorschriften in alle gevallen moeten worden nageleefd.

Amendement 218
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Nog te vaak wordt het verlenen 
van een vergunning voor rollend 
materieel van spoorwegondernemingen 
onterecht bemoeilijkt, waardoor de 
toegang tot de markt verstoord wordt. Een 
sterk mandaat voor het Europees 
Spoorwegbureau hieromtrent is daarom 
aangewezen. Vandaar een vraag aan de 
Commissie om, in het kader van de 
herziening van Verordening 881/2004, te 
onderzoeken of de bevoegdheid van het 
Europees Spoorwegbureau op dit punt 
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kan worden uitgebreid.

Or. nl

Motivering

Het is voor spoorwegondernemingen niet altijd eenvoudig om toegang te krijgen tot een 
spoormarkt van een lidstaat. Het Europees Spoorwegbureau zou, in het kader van de 
geplande herziening van de Spoorwegbureauverordening, meer bevoegheid moeten krijgen 
om strenger toe te zien op lidstaten, die met hun vergunningsbeleid onrechtsreeks de toegang 
tot de markt blokkeren, en om hiertegen ook te kunnen optreden. Hierbij de vraag aan de 
Commissie om deze mogelijkheid na te gaan.

Amendement 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Teneinde transparantie en niet-
discriminerende toegang tot 
spoorweginfrastructuur en 
spoorgebonden diensten voor alle 
spoorwegondernemingen te waarborgen, 
moet alle informatie die nodig is om van 
het recht op toegang gebruik te kunnen 
maken, in een netverklaring openbaar 
worden gemaakt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 220
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Teneinde transparantie en niet-
discriminerende toegang tot 
spoorweginfrastructuur en spoorgebonden 
diensten voor alle spoorwegondernemingen 
te waarborgen, moet alle informatie die 
nodig is om van het recht op toegang 
gebruik te kunnen maken, in een 
netverklaring openbaar worden gemaakt.

(27) Informatie over het recht van toegang 
tot en de voorwaarden van het gebruik 
van spoorweginfrastructuur , met inbegrip 
van alle spoorgebonden diensten voor alle 
spoorwegondernemingen, moet in een 
netverklaring worden verstrekt en 
openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

De duidelijkheid van de informatie en de beschikbaarheid daarvan in de netverklaring zorgen 
voor transparantie, keuzevrijheid en niet-discriminerende toegang tot spoorweginfrastructuur 
voor alle aanvragers aan welke een vergunning wordt verstrekt.

Amendement 221
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Teneinde transparantie en niet-
discriminerende toegang tot 
spoorweginfrastructuur en spoorgebonden 
diensten voor alle spoorwegondernemingen 
te waarborgen, moet alle informatie die 
nodig is om van het recht op toegang 
gebruik te kunnen maken, in een 
netverklaring openbaar worden gemaakt.

(27) Teneinde transparantie en niet-
discriminerende toegang tot 
spoorweginfrastructuur en spoorgebonden 
diensten voor alle spoorwegondernemingen 
te waarborgen, moet alle informatie die 
nodig is om van het recht op toegang 
gebruik te kunnen maken, in een 
netverklaring openbaar worden gemaakt, in 
vormen die toegankelijk zijn voor 
personen met een handicap of beperkte 
mobiliteit.

Or. es

Motivering

De besluiten die we nemen moeten consistent zijn met andere initiatieven en informatie moet 
in alle vormen toegankelijk zijn om discriminatie van personen met een handicap te 
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voorkomen.

Amendement 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Passende 
capaciteitstoewijzingsregelingen voor 
spoorweginfrastructuur gekoppeld aan 
concurrentiekrachtige exploitanten van 
vervoerdiensten zullen leiden tot een 
optimaler evenwicht tussen de 
vervoervormen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De bevordering van een optimaal 
gebruik van de spoorweginfrastructuur 
zal tot een vermindering van de aan het 
vervoer verbonden kosten voor de 
samenleving leiden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.
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Amendement 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Het concept van een "eerlijke en 
doelmatige prijsstelling" (groenboek van 
de Commissie van 1996) moet met name 
worden toegepast op energiebelastingen, 
de internalisering van externe kosten, 
belasting over de toegevoegde waarde en 
andere economische instrumenten. Het 
beleid moet zijn gebaseerd op de 
doelstelling om een eind te maken aan 
oneerlijke concurrentie ten nadele van 
meer duurzame vervoerswijzen.

Or. en

Motivering

Dit punt verwijst naar het witboek van de Commissie "Stappenplan voor een interne Europese 
vervoersruimte" (2011), punt 39 over "slimme tarieven en belastingen". Wij wensen dat het 
EP zijn consensus over deze beginselen bekrachtigt, wat wij ook nog voor het vijfde witboek 
in 2031 beogen te doen.

Amendement 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De regelingen voor gebruiksrechten 
en capaciteitstoewijzing moeten eerlijke 
concurrentie bij de verstrekking van 
spoorwegdiensten mogelijk maken.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Van de regelingen voor 
capaciteitstoewijzing moeten duidelijke en 
consistente signalen uitgaan, zodat de 
spoorwegondernemingen rationele 
beslissingen kunnen nemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Een gebruiksrechtenregeling zal aan 
de gebruikers economische signalen 
geven. Het is belangrijk, dat die signalen 
aan spoorwegondernemingen consistent 
zijn en deze ertoe aanzetten, rationele 
beslissingen te nemen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 228
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Een gebruiksrechtenregeling zal aan 
de gebruikers economische signalen geven. 
Het is belangrijk, dat die signalen aan 
spoorwegondernemingen consistent zijn en 
deze ertoe aanzetten, rationele beslissingen 
te nemen.

(35) Een gebruiksrechtenregeling zal aan 
de gebruikers economische signalen geven. 
Het is belangrijk, dat die signalen aan 
spoorwegondernemingen consistent en 
duidelijk zijn en deze ertoe aanzetten, 
rationele en duurzame beslissingen te 
nemen.

Or. en

Amendement 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het is wenselijk, dat de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder worden 
gestimuleerd om verstoringen op het net 
zoveel mogelijk te beperken en de 
prestaties ervan te verhogen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.
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Amendement 230
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het is wenselijk, dat de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder worden 
gestimuleerd om verstoringen op het net 
zoveel mogelijk te beperken en de 
prestaties ervan te verhogen.

(37) Het is noodzakelijk om te eisen, als 
gunningscriterium, dat de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder verstoringen op het 
net zo veel mogelijk beperken en de 
prestaties ervan verhogen.

Or. es

Motivering

Vermindering van het aantal verstoringen, als criterium voor het verbeteren van de 
efficiëntie, is een eis die aan spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders moet 
worden opgelegd. Stellen dat het wenselijk is dat dit wordt gestimuleerd is te vrijblijvend.

Amendement 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
hebben, de aanschaffers van 
spoorwegdiensten de gelegenheid te 
bieden, rechtstreeks aan het proces voor 
capaciteitstoewijzing deel te nemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.
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Amendement 232
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
hebben, de aanschaffers van 
spoorwegdiensten de gelegenheid te 
bieden, rechtstreeks aan het proces voor 
capaciteitstoewijzing deel te nemen.

(38) De lidstaten hebben de mogelijkheid 
om alleen vergunninghoudende 
spoorwegondernemingen de gelegenheid 
te bieden spoorwegdiensten aan te kopen 
om rechtstreeks aan het proces voor 
capaciteitstoewijzing deel te nemen.

Or. en

Motivering

Alleen vergunninghoudende spoorwegondernemingen dienen het recht te hebben om een 
aanvraag in te dienen voor toegang tot spoorwegdiensten, aangezien hun gecertificeerde 
capaciteiten waarborgen dat zij volledig aan de geïntegreerde veiligheideisen voldoen.

Amendement 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het is belangrijk, de commerciële 
eisen van zowel de aanvragers als de 
infrastructuurbeheerder voor ogen te 
houden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 234
Inés Ayala Sender
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Aanvragers die diensten voor 
wagenladingvervoer aanbieden moeten 
worden gesteund teneinde de potentiële 
markt voor nieuwe spoorklanten te 
vergroten. Opdat zij volledig kunnen 
profiteren van dit wetgevingskader en om 
het aandeel van nieuwe sectoren in de 
spoorwegmarkt te vergroten, is het 
belangrijk dat de infrastructuurbeheerder 
bij de capaciteitstoewijzing rekening 
houdt met deze aanvragers.

Or. en

Amendement 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Bij de capaciteitstoewijzing mogen 
geen onrechtmatige beperkingen worden 
opgelegd aan andere ondernemingen die 
rechten op het gebruik van de 
infrastructuur bezitten of deze wensen te 
verkrijgen teneinde hun activiteit te 
ontwikkelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 236
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Het is belangrijk, zorg te dragen voor 
een betere coördinatie van de 
toewijzingsregelingen , teneinde de 
aantrekkingskracht van het spoor te 
verhogen, voor verkeer dat van de netten 
van verscheidene 
infrastructuurbeheerders gebruik maakt, 
en met name voor het internationale 
verkeer.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Het is belangrijk, zorg te dragen voor 
een betere coördinatie van de 
toewijzingsregelingen, teneinde de 
aantrekkingskracht van het spoor te 
verhogen, voor verkeer dat van de netten 
van verscheidene infrastructuurbeheerders 
gebruikmaakt, en met name voor het 
internationale verkeer.

(50) Het is belangrijk, zorg te dragen voor 
een betere coördinatie van de 
toewijzingsregelingen, teneinde de 
aantrekkingskracht van het spoor te 
verhogen, voor verkeer dat van de netten 
van verscheidene infrastructuurbeheerders
gebruikmaakt, en met name voor het 
internationale verkeer. In die context lijkt 
de oprichting van een Europese 
toezichthoudende instantie op termijn 
wenselijk.

Or. fr
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Motivering

Dit amendement benadrukt het belang om op termijn een Europese toezichthoudende instantie 
op te richten.

Amendement 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Het is belangrijk, vervalsingen van de 
mededinging, waartoe aanzienlijke 
verschillen in de heffingsbeginselen bij 
verschillende spoorweginfrastructuren of 
verschillende vervoerswijzen aanleiding 
kunnen geven, zo veel mogelijk te 
beperken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Het is wenselijk, die delen van de 
infrastructuurdienst vast te stellen die 
voor een exploitant essentieel zijn om een 
dienst te kunnen aanbieden, en die tegen 
minimumtoegangsheffingen moeten 
worden aangeboden.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Investeringen in 
spoorweginfrastructuur zijn noodzakelijk 
en regelingen voor infrastructuurrechten 
dienen de infrastructuurbeheerders te 
stimuleren om passende investeringen te 
doen die economisch aantrekkelijk zijn.

(53) Grotere investeringen in 
spoorweginfrastructuur – met name in 
bestaande infrastructuur – zijn 
noodzakelijk en regelingen voor 
infrastructuurrechten dienen de 
infrastructuurbeheerders te stimuleren om 
passende investeringen te doen die 
economisch aantrekkelijk en vanuit 
milieuoogpunt duurzaam zijn.

Or. en

Amendement 241
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Het is wenselijk, ervoor zorg te 
dragen, dat bij het nemen van 
vervoersbeslissingen rekening wordt 
gehouden met de externe kosten en dat de 
infrastructuurheffingen op een 
samenhangende en evenwichtige manier 
bijdragen tot de internalisering van de 
externe kosten van alle vervoerswijzen.

(55) Het is wenselijk, ervoor zorg te 
dragen, dat bij het nemen van 
vervoersbeslissingen rekening wordt 
gehouden met alle externe kosten en dat de 
infrastructuurheffingen op een 
samenhangende en evenwichtige manier 
bijdragen tot de internalisering van de 
externe kosten van alle vervoerswijzen.

Or. es
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Motivering

In verband met de spoorweginfrastructuur moet bij de berekening van de externe kosten 
rekening worden gehouden met de totale handelsstromen, omdat anders lokale 
optimaliseringsprocessen kunnen plaatsvinden die de internalisering van externaliteiten op 
lokaal niveau verbeteren, maar een negatief effect hebben op de externe kosten op Europees 
niveau (bijvoorbeeld door het gebruik van langere of drukkere routes).

Amendement 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Het is belangrijk ervoor te zorgen, 
dat de rechten voor ? binnenlands en � 
internationaal verkeer zodanig zijn, dat 
het spoor aan de behoeften van de markt 
tegemoet kan komen. De gebruiksrechten 
voor infrastructuur moeten derhalve de 
kosten weerspiegelen die rechtstreeks 
voortvloeien uit het exploiteren van de 
treindienst.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Spoorweginfrastructuur is een 
natuurlijk monopolie. Daarom is het 
noodzakelijk infrastructuurbeheerders te 
stimuleren, kosten te reduceren en hun 

Schrappen



AM\870642NL.doc 71/200 PE467.166v01-00

NL

infrastructuur efficiënt te beheren.

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 244
Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) Met het oog op het verhogen van 
het aandeel van het vervoer via de 
spoorwegen van goederen en passagiers, 
ten opzicht van andere vervoersmodi, is 
het aangewezen dat bij het internaliseren 
van externe kosten de lidstaten ervoor 
zorgen dat de gedifferentieerde heffingen 
geen negatieve gevolgen hebben voor het 
financieel evenwicht van de 
infrastructuurmanager. Indien de 
infrastructuurmanager toch verlies zou 
leiden door deze differentiering, wordt 
aangeraden dat de lidstaten dit verschil 
bijpassen, met inachtneming van de 
staatssteunregels.

Or. nl

Amendement 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Voor de ontwikkeling van het 
spoorvervoer dient met name gebruik te 

Schrappen
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worden gemaakt van de beschikbare 
Unieinstrumenten, onverminderd de reeds 
vastgestelde prioriteiten.

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 246
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Voor de ontwikkeling van het 
spoorvervoer dient met name gebruik te 
worden gemaakt van de beschikbare 
Unieinstrumenten, onverminderd de reeds 
vastgestelde prioriteiten.

(59) Voor de duurzame ontwikkeling van 
het spoorvervoer dient met name gebruik te 
worden gemaakt van de beschikbare 
Unieinstrumenten, onverminderd de reeds 
vastgestelde prioriteiten.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van het spoorwegvervoer moet de reeds vastgestelde prioriteiten onverlet 
laten, zoals het stappenplan voor een koolstofarme economie in 2050 ter bestrijding van de 
klimaatverandering.

Amendement 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Het is wenselijk, dat de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder worden 
gestimuleerd, het optreden van 

Schrappen
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verstoringen van het net tot een minimum 
te beperken.

Or. en

Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 248
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Het is wenselijk, dat de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder worden 
gestimuleerd, het optreden van 
verstoringen van het net tot een minimum 
te beperken.

(61) Het is wenselijk, dat van de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder wordt geëist dat ze
het optreden van verstoringen van het net 
tot een minimum te beperken.

Or. es

Motivering

Dit amendement is consistent met het amendement op overweging 37.

Amendement 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) De toewijzing van capaciteit gaat 
gepaard met kosten voor de 
infrastructuurbeheerder, die hem dienen 
te worden vergoed.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Met het oog op betere wetgeving die leesbaar is voor de Europese burger, kan een groot deel 
van de overwegingen worden geschrapt.

Amendement 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Ten behoeve van het efficiënte beheer
en het billijke en niet-discriminerende 
gebruik van spoorweginfrastructuur, moet 
een toezichthoudende instantie worden 
ingesteld, die toeziet op de toepassing van 
de voorschriften van deze richtlijn en als 
beroepsinstantie optreedt, onder 
voorbehoud van rechterlijke toetsing.

(63) Ten behoeve van het efficiënte beheer 
en het billijke en niet-discriminerende 
gebruik van spoorweginfrastructuur, 
moeten nationale toezichthoudende 
instanties worden ingesteld, die toezien op 
de toepassing van de voorschriften van 
deze richtlijn en als beroepsinstantie 
optreedt, onder voorbehoud van 
rechterlijke toetsing.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de tekst te verduidelijken.

Amendement 251
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Specifieke maatregelen zijn vereist om 
rekening te houden met de specifieke
geopolitieke en geografische situatie van 
sommige lidstaten en met de specifieke 
organisatie van de spoorwegsector in 
verschillende lidstaten, waarbij ervoor 
moet worden gezorgd dat de interne markt 
haar integriteit behoudt.

(64) Specifieke maatregelen zijn vereist om 
rekening te houden met de gegeven
geopolitieke en geografische situatie, 
evenals met de specifieke organisatie van 
de spoorwegsector in verschillende 
lidstaten, waarbij ervoor moet worden 
gezorgd dat de interne markt haar 
integriteit behoudt.
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Or. es

Motivering

Dit is een redactionele verbetering die erop is gericht om twee situaties te veralgemeniseren.

Amendement 252
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) De Commissie dient de bevoegdheid 
te krijgen om de bijlagen bij deze richtlijn 
aan te passen. Daar het hierbij gaat om 
maatregelen van algemene strekking die 
bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn te wijzigen, moeten ze 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag worden aangenomen als 
gedelegeerde handelingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bijlagen bij deze richtlijn bevatten essentiële en centrale onderdelen die niet onder de 
bepalingen van artikel 290 van het Verdrag vallen. De bijlagen moeten derhalve volgens de 
medebeslissingsprocedure worden gewijzigd.

Amendement 253
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Deze richtlijn dient de in bijlage XI, 
deel B, genoemde termijnen waarbinnen de 
lidstaten aan de vorige richtlijnen moeten 
voldoen, onverlet te laten.

(71) Deze richtlijn dient zowel de in bijlage 
XI, deel B, genoemde termijnen 
waarbinnen de lidstaten aan de vorige 
richtlijnen moeten voldoen, alsook punt 34 
van het Interinstitutioneel Akkoord met 
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betrekking tot correlatietabellen en de 
mogelijkheid om een coördinator voor de 
omzetting aan te wijzen, onverlet te laten 

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten beide bepalingen in acht nemen: de termijnen voor de omzetting en de 
opstelling van correlatietabellen in overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord 
teneinde voor betere wetgeving te zorgen en het de Commissie makkelijker te maken te 
controleren of volledig aan de bestaande bepalingen is voldaan.

Amendement 254
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Hoofdstuk II is niet van toepassing op 
spoorwegondernemingen die slechts 
stads-, voorstads- en regionale 
spoorvervoersdiensten exploiteren. 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
spoorwegondernemingen die binnenlandse 
en internationale spoorvervoersdiensten 
exploiteren, met uitzondering van andere 
vormen van spoorvervoer, zoals metro en 
tram.

Or. en

Motivering

Een verduidelijking van het toepassingsgebied is van essentieel belang, aangezien regionale 
en stedelijke vervoersdiensten vaak op spoorweginfrastructuur worden aangeboden door 
spoorwegondernemingen.

Amendement 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Hoofdstuk II is niet van toepassing op 1. Hoofdstuk II is niet van toepassing op 
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spoorwegondernemingen die slechts stads-, 
voorstads- en regionale 
spoorvervoersdiensten exploiteren. 

spoorwegondernemingen die slechts stads-, 
voorstads- en regionale 
spoorvervoersdiensten voor passagiers en 
goederen exploiteren. 

Or. en

Amendement 256
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – inleidende gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen van het 
toepassingsgebied van hoofdstuk III 
uitsluiten:

2. De lidstaten kunnen, in 
overeenstemming met hun nationale 
wetgeving inzake een veilige exploitatie,
van het toepassingsgebied van hoofdstuk 
III uitsluiten:

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet er wel op toezien dat alle bestaande veiligheids- en 
spoorwegexploitatievoorschriften van zijn nationale wetgeving in acht worden genomen, ook 
als zij uiteindelijk een vrijstelling verlenen.

Amendement 257
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ondernemingen die uitsluitend 
spoorvervoersdiensten voor reizigers op 
een lokale of regionale, op zichzelf staande 
spoorweginfrastructuur exploiteren;

a) spoorwegondernemingen die uitsluitend 
spoorvervoersdiensten voor reizigers en 
goederen op een lokale of regionale, op 
zichzelf staande spoorweginfrastructuur 
exploiteren;

Or. en
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Motivering

Op lokale, op zichzelf staande spoornetten kunnen zowel passagiers- als goederendiensten 
worden verzorgd. De betrokken exploitant is in ieder geval een spoorwegonderneming.

Amendement 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ondernemingen die uitsluitend 
spoorvervoersdiensten voor reizigers op 
een lokale of regionale, op zichzelf staande 
spoorweginfrastructuur exploiteren;

a) ondernemingen die uitsluitend 
spoorvervoersdiensten voor reizigers en 
goederen op een lokale of regionale, op 
zichzelf staande spoorweginfrastructuur 
exploiteren;

Or. en

Amendement 259
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) spoorwegondernemingen die uitsluitend 
spoorvervoersdiensten voor reizigers in het 
stads- of voorstadsverkeer exploiteren;

b) spoorwegondernemingen die uitsluitend 
spoorvervoersdiensten voor reizigers in het 
stads- of voorstadsverkeer exploiteren op 
spoornetten die slechts worden gebruikt 
door één spoorwegonderneming die niet 
onder lid 1 valt, zolang geen andere 
aanvrager eveneens capaciteit op dat net 
aanvraagt;;

Or. en

Motivering

Behalve als het betrokken spoornet onder de bepalingen van lid 1 valt kan een 
spoorwegonderneming die als enige een spoornet exploiteert worden vrijgesteld van de 
toepasselijke vereisten, met name op het gebied van verzekeringen, zolang geen andere 
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aanvraag voor capaciteit voor hetzelfde spoornet is ingediend.

Amendement 260
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) spoorwegondernemingen die uitsluitend 
regionale spoorvervoersdiensten voor 
goederen exploiteren, die niet onder lid 1 
vallen;

c) spoorwegondernemingen die uitsluitend 
regionale spoorvervoersdiensten voor 
goederen exploiteren, die niet onder lid 1 
vallen, op spoornetten die slechts worden 
gebruikt door één spoorwegonderneming 
die niet onder lid 1 valt, zolang geen 
andere aanvrager eveneens capaciteit op 
dat net aanvraagt;

Or. en

Motivering

Behalve als het betrokken spoornet onder de bepalingen van lid 1 valt kan een 
spoorwegonderneming die als enige een spoornet exploiteert worden vrijgesteld van de 
toepasselijke vereisten, met name op het gebied van verzekeringen, zolang geen andere 
aanvraag voor capaciteit voor hetzelfde spoornet is ingediend.

Amendement 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) De lidstaten mogen op zichzelf 
staande spoorweginfrastructuur waarvan 
de spoorbreedte afwijkt van die van het 
algemene spoornetwerk binnen de Unie 
en die alleen voor lokaal goederenvervoer 
wordt gebruikt, uitsluiten van de 
toepassing van de hoofdstukken II, III en 
IV.
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Or. en

Motivering

Spoorwegondernemingen in de zin van artikel 1, onder c), van Richtlijn 2001/14/EG 
verschillen qua structuur en zakelijke belangen van de grote ondernemingen die de 
belangrijkste infrastructuur in de lidstaten exploiteren. De EU-wetgeving mag geen obstakels 
opwerpen voor of lasten opleggen aan regionale exploitanten van breedspoornetten die een 
toegevoegde economische en sociale waarde hebben voor de regio en de lokale economie. De 
lidstaten dienen dergelijke spoorlijnen en exploitanten uit te sluiten van de toepassing van de 
hoofdstukken II, III en IV en speelruimte te behouden voor individuele besluiten op basis van 
specifieke vereisten voor bepaalde ondernemingen.

Amendement 262
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen voertuigen die 
worden geëxploiteerd of bestemd zijn om 
te worden geëxploiteerd vanuit of naar 
derde landen op een spoornet waarvan de 
spoorbreedte verschillend is van die van 
het hoofdspoorwegnet van de Unie, 
uitsluiten van de toepassing van artikel 
31, lid 5.

Or. en

Amendement 263
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het tijdschema voor de 
capaciteitstoewijzing betreft, kunnen de 
lidstaten andere perioden en tijdslimieten 
dan degene waarin is voorzien in artikel 
43, lid 1, bijlage VIII, punt 4, onder b), en 
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bijlage IX vaststellen voor treinpaden die 
worden aangewezen in samenwerking met 
de infrastructuurbeheerders van derde 
landen op een net met een andere 
spoorbreedte dan het hoofdspoornet in de 
Unie.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de specifieke situatie in de Baltische landen, waar een 
spoornet wordt geëxploiteerd dat met een breedte van 1520 mm afwijkt van de rest van het 
spoorwegnet van de Europese Unie.

Amendement 264
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) plaatselijke en regionale op zichzelf 
staande netten voor vervoersdiensten voor 
reizigers op spoorweginfrastructuur;

a) plaatselijke en regionale op zichzelf 
staande netten voor vervoersdiensten voor 
reizigers op spoorweginfrastructuur en 
spoorwegondernemingen die op dergelijke 
netten treinen exploiteren;

Or. en

Motivering

Aanvulling en verduidelijking van het toepassingsgebied van de werkingssfeer van de 
mogelijke uitzondering.

Amendement 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) plaatselijke en regionale op zichzelf a) plaatselijke en regionale op zichzelf 
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staande netten voor vervoersdiensten voor 
reizigers op spoorweginfrastructuur;

staande netten voor vervoersdiensten voor 
reizigers en goederen op 
spoorweginfrastructuur;

Or. en

Amendement 266
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) spoornetten die alleen bestemd zijn voor 
stads- en voorstadsvervoerdiensten voor 
reizigers;

b) spoor netten die alleen voor stads- en 
voorstadsvervoerdiensten voor reizigers 
worden gebruikt door slechts één 
spoorwegonderneming, die niet onder 
lid 1 valt, zolang geen andere aanvrager 
eveneens capaciteit op dat net aanvraagt;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de aard van regionale netwerken en diensten voor passagiersvervoer die 
van de toepassing van hoofdstuk IV kunnen worden uitgesloten, voor zover zij niet onder lid 1 
vallen.

Amendement 267
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) spoor netten die alleen bestemd zijn
voor stads- en voorstadsvervoerdiensten 
voor reizigers;

b) spoor netten die alleen gebruikt worden
voor stads- en voorstadsvervoerdiensten 
voor reizigers;

Or. en
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Amendement 268
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) spoorweginfrastructuur in particulier 
bezit die uitsluitend door de eigenaar voor 
diens goederenvervoer gebruikt wordt;

d) spoorweginfrastructuur in particulier 
bezit die uitsluitend door de eigenaar voor 
diens goederenvervoer gebruikt wordt, 
alsmede de betrokken 
spoorwegondernemingen;

Or. en

Motivering

Aanvulling en verduidelijking van de werkingssfeer van de mogelijke uitzondering.

Amendement 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
ondernemingen waarvan de 
spooractiviteiten zich ertoe beperken, 
uitsluitend pendeldiensten te verrichten 
voor wegvoertuigen door de Kanaaltunnel 
en vervoersdiensten in de vorm van 
pendeldiensten voor wegvoertuigen door 
de Kanaaltunnel, met uitzondering van 
artikel 6, lid 1, en de artikelen 10, 11, 12 en 
28.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
vervoersdiensten door de Kanaaltunnel en 
op ondernemingen die dergelijke diensten 
exploiteren, met uitzondering van artikel 6, 
lid 1, en de artikelen 10, 11, 12 en 28.

Or. fr

Motivering

De huidige richtlijnen zijn niet geschikt voor de Kanaaltunnel, die is gebouwd op basis van 
een particulier juridisch-financieel model, dat is gebaseerd op financiering uit eigen middelen 
zonder subsidies en waar voortdurend naar rendement en de toetreding van nieuwkomers 
wordt gestreefd. Dit amendement vereenvoudigt en verduidelijkt de ontheffing die de 
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vervoersdiensten van de Kanaaltunnel genieten. 

Amendement 270
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "infrastructuurbeheerder": een instantie 
of onderneming die met name belast is met 
de aanleg, het beheer en het onderhoud van 
spoorweginfrastructuur, met inbegrip van 
het verkeersbeheer en de besturing en
seingeving. De taken van de
infrastructuurbeheerder op een net of een 
deel van een net kunnen aan 
verschillende instanties of ondernemingen 
worden toegewezen;

2. "infrastructuurbeheerder": een instantie 
of onderneming die onder meer belast is 
met de aanleg, het beheer en het onderhoud 
van en investeringen in 
spoorweginfrastructuur, 
veiligheidskwesties, het verkeersbeheer, de 
besturing, de seingeving en alle 
aanverwante taken. De 
infrastructuurbeheerder neemt beslissingen 
over de vastlegging van treinpaden, de 
beoordeling van de beschikbare capaciteit 
en de daarop gebaseerde 
treinpadtoewijzing, met inbegrip van het 
vaststellen en innen van 
infrastructuurheffingen;

Or. en

Motivering

Alle belangrijke taken op dit gebied, met inbegrip van de treindpadtoewijzing als laatste 
operatieve stap die een veilige en betrouwbare dienstverlening op het betrokken spoorwegnet 
door de vergunninghoudende spoorwegondernemingen moet waarborgen, behoren tot de 
taken van de infrastructuurbeheerder: de organisatorische keuze voor een bepaald 
exploitatiemodel valt onder de verantwoordelijkheid van de infrastructuurbeheerder.

Amendement 271
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "infrastructuurbeheerder": een instantie 2. "infrastructuurbeheerder": een instantie 
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of onderneming die met name belast is met 
de aanleg , het beheer en het onderhoud 
van spoorweginfrastructuur , met inbegrip 
van het verkeersbeheer en de besturing en 
seingeving, . De taken van de 
infrastructuurbeheerder op een net of een 
deel van een net kunnen aan verschillende 
instanties of ondernemingen worden 
toegewezen;

of onderneming die op geen enkele wijze 
onderdeel van een onderneming in de zin 
van lid 1 is of daar direct dan wel indirect 
mee verbonden is en met name belast is 
met de aanleg , het beheer en het 
onderhoud van spoorweginfrastructuur , 
met inbegrip van het verkeersbeheer en de 
besturing en seingeving, . De taken van de 
infrastructuurbeheerder op een net of een 
deel van een net kunnen aan verschillende 
instanties of ondernemingen worden 
toegewezen;

Or. nl

Amendement 272
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "infrastructuurbeheerder": een instantie 
of onderneming die met name belast is met 
de aanleg, het beheer en het onderhoud van 
spoorweginfrastructuur, met inbegrip van 
het verkeersbeheer en de besturing en 
seingeving,. De taken van de 
infrastructuurbeheerder op een net of een 
deel van een net kunnen aan 
verschillende instanties of ondernemingen 
worden toegewezen;

2. "infrastructuurbeheerder": een instantie 
of onderneming die met name belast is met 
de aanleg, het beheer en het onderhoud van 
spoorweginfrastructuur, met inbegrip van 
het verkeersbeheer en de besturing en 
seingeving,. De essentiële taken van de 
infrastructuurbeheerder zijn: 
besluitvorming inzake treinpadtoewijzing, 
waaronder zowel de omschrijving als de 
beoordeling van de beschikbaarheid en de 
capaciteitstoewijzing voor afzonderlijke 
treinpaden, besluitvorming inzake de 
heffingen van rechten voor het gebruik 
van de infrastructuur, met inbegrip van de 
vaststelling en heffing van de rechten, en 
investeringen in infrastructuur;

Or. en

Amendement 273
Inés Ayala Sender
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "infrastructuurbeheerder": een instantie 
of onderneming die met name belast is met 
de aanleg, het beheer en het onderhoud van 
spoorweginfrastructuur, met inbegrip van 
het verkeersbeheer en de besturing en 
seingeving. De taken van de 
infrastructuurbeheerder op een net of een 
deel van een net kunnen aan verschillende 
instanties of ondernemingen worden 
toegewezen;

2. "infrastructuurbeheerder": een instantie 
of onderneming die met name belast is met 
de aanleg, het beheer en het onderhoud van 
spoorweginfrastructuur, met inbegrip van 
het verkeersbeheer en de besturing en 
seingeving. De taken van de 
infrastructuurbeheerder op een net of een 
deel van een net kunnen aan verschillende 
instanties of ondernemingen worden 
toegewezen; deze taken zijn: 
besluitvorming inzake treinpadtoewijzing, 
waaronder zowel de omschrijving en de 
beoordeling van de beschikbaarheid en de 
capaciteitstoewijzing voor afzonderlijke 
treinpaden als besluitvorming inzake de 
heffingen van rechten voor het gebruik 
van de infrastructuur, met inbegrip van de 
vaststelling en heffing van de rechten, 
onverminderd het bepaalde in artikel 29, 
lid 1, alsmede besluitvorming over 
investeringen in infrastructuur;

Or. es

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de intentie van de rapporteur om de omschrijving van de 
essentiële taken van bijlage II te verplaatsen naar het onderdeel met de omschrijving van de 
figuur van de infrastructuurbeheerder en voert de verwijzing naar artikel 29, lid 1, in, over de 
instelling, vaststelling en inning van gebruiksrechten, waarin wordt bepaald dat deze 
heffingen door het nationale parlement kunnen worden vastgesteld indien de constitutionele 
rechtsorde daarin voorziet (zie het amendement op artikel 29, lid 1).

Amendement 274
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "toezichthoudende instantie": een 
instantie die in een lidstaat toezicht houdt 
op correcte toepassing van de relevante 
regelgeving, op geen enkele wijze bij 
beleidsvorming wordt betrokken, en 
volstrekt los staat van ondernemingen, 
met name de ondernemingen in de leden 1 
en 2, en ook van het beleidsdepartement 
in dezelfde lidstaat;

Or. nl

Amendement 275
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. "institutionele onafhankelijkheid": 
de scheiding in twee afzonderlijke 
rechtspersonen die niet tot dezelfde 
onderneming behoren;

Or. en

Amendement 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "internationale passagiersvervoerdienst": 
een passagiersvervoerdienst in het kader 
waarvan de trein ten minste eenmaal de 
grens van een lidstaat overschrijdt en die in 
hoofdzaak bedoeld is om passagiers tussen 
stations in verschillende lidstaten te 

5. "internationale passagiersvervoerdienst": 
een passagiersvervoerdienst in het kader 
waarvan de trein ten minste eenmaal de 
grens van een lidstaat overschrijdt en die in 
hoofdzaak bedoeld is om passagiers tussen 
stations in verschillende lidstaten te 
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vervoeren; de trein kan worden 
samengesteld en/of gesplitst en de 
samenstellende delen kunnen een 
verschillende herkomst en bestemming 
hebben, op voorwaarde dat alle rijtuigen 
ten minste één grens overschrijden;

vervoeren; de trein kan worden 
samengesteld en/of gesplitst en de 
samenstellende delen kunnen een 
verschillende herkomst en bestemming 
hebben, op voorwaarde dat alle rijtuigen 
ten minste één grens overschrijden;
grensoverschrijdende stads-, voorstads- en 
regionale vervoersdiensten die in het 
kader van Verordening (EG) nr. 
1370/2007 worden geëxploiteerd, worden 
niet als internationale 
passagiersvervoerdiensten aangemerkt;

Or. fr

Motivering

Grensoverschrijdende stads-, voorstads- en regionale vervoersdiensten die in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 worden geëxploiteerd, moeten niet als internationale 
passagiersvervoerdiensten worden beschouwd, aangezien hiermee in dezelfde plaatselijke 
behoefte wordt voorzien en zij dezelfde functie vervullen als andere stads-, voorstads- en 
regionale vervoersdiensten.

Amendement 277
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "internationale passagiersvervoerdienst": 
een passagiersvervoerdienst in het kader 
waarvan de trein ten minste eenmaal de 
grens van een lidstaat overschrijdt en die in 
hoofdzaak bedoeld is om passagiers tussen 
stations in verschillende lidstaten te 
vervoeren; de trein kan worden 
samengesteld en/of gesplitst en de 
samenstellende delen kunnen een 
verschillende herkomst en bestemming 
hebben, op voorwaarde dat alle rijtuigen 
ten minste één grens overschrijden;

5. "internationale passagiersvervoerdienst": 
een passagiersvervoerdienst in het kader 
waarvan de trein ten minste eenmaal de 
grens van een lidstaat overschrijdt en die in 
hoofdzaak bedoeld is om passagiers tussen 
stations in verschillende lidstaten te 
vervoeren; met uitzondering van regionaal 
vervoer in een grensoverschrijdende 
regio; de trein kan worden samengesteld 
en/of gesplitst en de samenstellende delen 
kunnen een verschillende herkomst en 
bestemming hebben, op voorwaarde dat 
alle rijtuigen ten minste één grens 
overschrijden;
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Or. fr

Motivering

Onder het begrip "regio" dient de regio in geografische zin te worden verstaan.

Amendement 278
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "stads- en voorstadsvervoersdiensten": 
vervoersdiensten die beantwoorden aan de 
behoeften van een stedelijk centrum of een 
agglomeratie en aan de behoeften aan 
vervoer tussen dat centrum of die 
agglomeratie en de omliggende gebieden;

6. "stads- en voorstadsvervoersdiensten": 
spoorwegdiensten die worden verzorgd op 
andere netwerken dan spoorgebonden 
vervoersvormen als metro of tram 
teneinde te beantwoorden aan de behoeften 
van een stedelijk centrum of een 
agglomeratie en aan de behoeften aan 
vervoer tussen dat centrum of die 
agglomeratie en de omliggende gebieden;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de aard van de betrokken spoornetwerken en de betrokken 
spoorwegdiensten die op dergelijke netwerken worden verzorgd.

Amendement 279
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "regionale vervoersdiensten": 
vervoersdiensten die gericht zĳn op de 
vervoerbehoeften van een regio;

7. "regionale vervoersdiensten": 
vervoersdiensten die gericht zĳn op de 
vervoerbehoeften van een of meer regio's 
van een lidstaat of van regio's die de 
grens tussen twee lidstaten overschrijden;
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Or. fr

Motivering

Onder het begrip "regio" dient de regio in geografische zin te worden verstaan.

Amendement 280
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "transito": de doortocht op het 
grondgebied van de Unie zonder goederen 
te laden of te lossen en/of zonder
passagiers op het grondgebied van de Unie 
te laten in- of uitstappen;

8. "transito": het vervoer van goederen 
en/of passagiers waarvan het vertrekpunt 
en de bestemming buiten het grondgebied 
van de Unie liggen;

Or. en

Amendement 281
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "aanvrager": een 
spoorwegonderneming en andere 
natuurlijke en/of rechtspersonen, zoals de 
bevoegde overheidsinstanties in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 en 
verladers, expediteurs en exploitanten van 
gecombineerd vervoer, die om redenen van 
openbare dienst of om commerciële 
redenen belang hebben bij de verwerving 
van infrastructuurcapaciteit;

12. "aanvrager": een 
spoorwegonderneming en andere 
natuurlijke en/of rechtspersonen, zoals de 
bevoegde overheidsinstanties in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 en 
verladers, expediteurs en exploitanten van 
gecombineerd vervoer, die om redenen van 
openbare dienst of om commerciële 
redenen belang hebben bij de verwerving 
van infrastructuurcapaciteit indien hiertoe 
op nationaal niveau bepalingen zijn 
opgenomen;

Or. fr
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Motivering

Het moet aan de spoorwegexploitanten worden overgelaten om hun vervoersplan op te stellen 
en aan de lidstaten om de voor aanvragers geldende voorwaarden voor toelating vast te 
stellen.

Amendement 282
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "aanvrager": een 
spoorwegonderneming en andere 
natuurlijke en/of rechtspersonen, zoals de 
bevoegde overheidsinstanties in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 en 
verladers, expediteurs en exploitanten van 
gecombineerd vervoer, die om redenen van 
openbare dienst of om commerciële 
redenen belang hebben bij de verwerving 
van infrastructuurcapaciteit;

12. "aanvrager": een vergunninghoudende 
spoorwegonderneming die om redenen van 
openbare dienst of om commerciële 
redenen belang heeft bij de verwerving van 
infrastructuurcapaciteit met het oog op de 
exploitatie van spoorwegdiensten;

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat de reservering van capaciteit complexe en specialistische technische 
kennis vereist, waarbij voor een consequente toewijzing van capaciteit moet worden gezorgd, 
terwijl misbruik of het wisselen van sporen moet worden voorkomen, moet een aanvrager een 
vergunninghoudende spoorwegonderneming zijn. Een uitbreiding tot mogelijke andere 
aanvragers, zoals expediteurs en pakketdiensten, is niet in overeenstemming met artikel 15 
van Verordening (EU) 913/2010.

Amendement 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "aanvrager": een 12. "aanvrager": een goedgekeurde
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spoorwegonderneming en andere 
natuurlijke en/of rechtspersonen, zoals de 
bevoegde overheidsinstanties in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 en 
verladers, expediteurs en exploitanten van 
gecombineerd vervoer, die om redenen van 
openbare dienst of om commerciële 
redenen belang hebben bij de verwerving 
van infrastructuurcapaciteit;

spoorwegonderneming en – in lidstaten die 
dit toestaan – andere natuurlijke en/of 
rechtspersonen, zoals de bevoegde 
overheidsinstanties in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 en 
verladers, expediteurs en exploitanten van 
gecombineerd vervoer, die om redenen van 
openbare dienst of om commerciële 
redenen belang hebben bij de verwerving 
van infrastructuurcapaciteit om 
spoorwegverkeer op het desbetreffende 
gebied aan te bieden;

Or. de

Motivering

Niet-correcte consolidering. De formulering strookt met Richtlijn 2001/14/EG. Een 
trajectaanvraag door andere dan de spoorwegondernemingen leidt volstrekt niet tot 
aanvullende capaciteiten. Integendeel, we kunnen nu al voorspellen dat de prijzen van de 
tracés steeds verder zullen stijgen. De bestellers om redenen van openbare dienst zouden 
hierdoor met hogere kosten worden belast.

Amendement 284
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "aanvrager": een 
spoorwegonderneming en andere 
natuurlijke en/of rechtspersonen, zoals de 
bevoegde overheidsinstanties in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 en 
verladers, expediteurs en exploitanten van 
gecombineerd vervoer, die om redenen van 
openbare dienst of om commerciële 
redenen belang hebben bij de verwerving 
van infrastructuurcapaciteit;

12. "aanvrager": een goedgekeurde
spoorwegonderneming en – in lidstaten, 
waar de nationale wetgeving dit toestaat –
andere natuurlijke en/of rechtspersonen, 
zoals de bevoegde overheidsinstanties in de 
zin van Verordening (EG) nr. 1370/2007 
en verladers, expediteurs en exploitanten 
van gecombineerd vervoer, die om redenen 
van openbare dienst of om commerciële 
redenen belang hebben bij de verwerving 
van infrastructuurcapaciteit om 
spoorwegverkeer op het desbetreffende 
gebied aan te bieden;

De bepalingen van artikel 5 van de 
Verordening (EU) nr. 913/2010 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2010 inzake het Europese 
spoorwegnet voor concurrerend 
goederenvervoer1 gelden voor het 
goederenvervoer op de hiervoor tot stand 
gebrachte corridors.
________________
1 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 22.

Or. de

Motivering

De huidige wetgeving bepaalt dat de lidstaten zelf beslissen of andere personen of 
rechtspersonen infrastructuurcapaciteiten kunnen aanvragen. Alleen voor de 
goederencorridors die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 913/2010 tot stand zijn 
gebracht, is deze bepaling algemener geformuleerd met duidelijk omschreven sancties voor 
het geval dat deze capaciteiten niet worden gebruikt.

Amendement 285
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. de regelgevende instantie is een 
zelfstandige en onafhankelijke autoriteit 
die binnen elke lidstaat onder de in artikel 
55 van deze richtlijn opgenomen 
voorwaarden is ingesteld.

Or. fr

Motivering

Concurrentie mag slechts een middel zijn om te voldoen aan de door de gemeenschap en de 
maatschappelijke vertegenwoordigers geuite behoeften, en mag geen doel op zich zijn. De 
gedachte dat de diensten van algemeen belang moeten worden bevorderd noopt ertoe deze 
doelstellingen opnieuw onder de loep te nemen, in welk kader de regelgevende instantie een 
centrale rol speelt.
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Amendement 286
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21 bis. "essentiële voorziening": een 
voorziening die aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden voldoet:
- de onderneming die de voorziening 
beheert heeft een dominante positie op de 
desbetreffende markt;
- de onderneming die de voorziening 
beheert is technisch in staat om toegang 
tot de voorziening te verlenen;
- door weigering van toegang tot de 
voorziening wordt naar alle 
waarschijnlijkheid alle concurrentie 
uitgeschakeld omdat het om fysieke of 
economische redenen onmogelijk is de 
voorziening te vervangen;
- de voorziening is onmisbaar voor de 
werking van een even efficiënte 
spoorwegonderneming;
- er is geen objectieve grond voor een 
weigering van toegang tot de voorziening.
Een essentiële voorziening kan door een 
infrastructuurbeheerder, een 
spoorwegonderneming of een derde 
worden beheerd.

Or. en

Motivering

Een verduidelijking met het oog op het voorkomen van toekomstige interpretatieproblemen is 
in het belang van alle stakeholders.

Amendement 287
Mathieu Grosch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21 bis. "essentiële voorziening": een 
voorziening die aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden voldoet:
- de dienst is onmisbaar voor de efficiënte 
werking van een spoorwegonderneming, 
met name voor nieuwe mededingers;
- de onderneming die de voorziening 
beheert beschikt over de nodige capaciteit 
en technische bekwaamheid om toegang 
tot de voorziening te verlenen 
overeenkomstig de toepasselijke 
economische en sociale vereisten;
- door weigering van toegang tot de 
voorziening wordt naar alle 
waarschijnlijkheid alle concurrentie 
uitgeschakeld omdat het om fysieke of 
economische redenen onmogelijk is de 
voorziening te vervangen,

Or. en

Motivering

Met deze definitie wordt voor een evenwichtige benadering gekozen waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Aan de ene kant draagt zij bij tot eerlijke 
concurrentie, door te voorkomen dat beherende ondernemingen nieuwe mededingers 
discrimineren door hun de toegang tot essentiële voorzieningen te ontzeggen. Aan de andere 
kant mogen ondernemingen die essentiële voorzieningen beheren niet gedwongen worden om 
meer aan te bieden dan zij vanuit capaciteits- en technisch oogpunt kunnen aanbieden.

Amendement 288
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
spoorwegondernemingen die direct of 

1. De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
spoorwegondernemingen ongeacht hun 
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indirect eigendom zijn van of worden 
gecontroleerd door de lidstaten op het stuk 
van bestuur, beheer, administratie en 
interne administratieve, economische en 
boekhoudkundige controle een 
onafhankelijke rechtspositie hebben, 
volgens welke zij met name beschikken 
over een vermogen, een begroting en een 
boekhouding die gescheiden zijn van die 
van de staat.

eigendomsstructuur op het stuk van 
bestuur, beheer, administratie en interne 
administratieve, economische en 
boekhoudkundige controle een 
onafhankelijke rechtspositie hebben, 
volgens welke zij met name beschikken 
over een vermogen, een begroting en een 
boekhouding die gescheiden zijn van die 
van de infrastructuurbeheerder.

Or. en

Motivering

De onderhavige bepaling met betrekking tot spoorwegondernemingen moet ten opzichte van 
de functies en activiteiten van de infrastructuurbeheerder gelden, ongeacht de vraag of de 
spoorwegonderneming door de overheid wordt gecontroleerd of in particulier bezit is.

Amendement 289
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De infrastructuurbeheerder is 
verantwoordelijk voor zijn eigen beheer, 
bestuur en interne controle en neemt hierbij 
het heffings- en toewijzingskader en de 
specifieke regels die door de lidstaten zijn 
opgesteld in acht.

2. De infrastructuurbeheerder is 
verantwoordelijk voor zijn eigen beheer, 
bestuur en interne controle, dit wil zeggen 
dat hij als een autonoom bedrijf, in eigen 
beheer over alle bedrijfsdiensten moet 
beschikken, en neemt hierbij het heffings-
en toewijzingskader en de specifieke regels 
die door de lidstaten zijn opgesteld in acht.

Or. nl

Motivering

Deze toevoeging heeft als doel de onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerder te 
versterken. Een infrastructuurbeheerder moet kunnen beschikken over alle diensten die een 
autonoom bedrijf nodig heeft om goed te kunnen functioneren, dit gaat dan onder andere over 
een eigen financiële, juridische, IT en strategische dienst.
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Amendement 290
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De infrastructuurbeheerder beheert 
zijn eigen informatica-diensten, dit om 
ervoor te zorgen dat commercieel 
gevoelige informatie afdoende beschermd 
wordt.

Or. nl

Motivering

Om echte onafhankelijkheid tegenover een overkoepelende organisatie, en andere 
maatschappijen, te garanderen, is het belangrijk dat elke infrastructuurbeheerder beschikt 
over zijn eigen IT-dienst.

Amendement 291
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zorgen er eveneens voor 
dat zowel de spoorwegondernemingen als 
de infrastructuurbeheerders, die niet 
volledig onafhankelijk van elkaar zijn, 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
personeelsbeleid.

Or. nl

Motivering

Aangezien een infrastructuurbeheerder onafhankelijk beslissingen moet kunnen nemen, moet 
hij ook volledig verantwoordelijk zijn voor zijn eigen personeelsbeleid. Onvolledige 
onafhankelijkheid in het personeelsbeleid, brengt dit in het gedrang.
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Amendement 292
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beheer van spoorwegondernemingen 
volgens commerciële beginselen

Beheer van spoorwegondernemingen

Or. en

Motivering

Er wordt geen rekening gehouden met macro-economische doelstellingen, noch met het feit 
dat spoorwegvervoer en spoorweginfrastructuurdiensten deel uitmaken van de dienst van 
algemeen belang, die niet beperkt is tot de smalle basis van commerciële beginselen, 
waarnaar niet langer wordt verwezen in de besluitvorming van de lidstaten tot vaststelling 
van openbaredienstverplichtingen.

Amendement 293
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de 
spoorwegondernemingen in de gelegenheid 
hun activiteiten aan de markt aan te passen
en deze te beheren onder 
verantwoordelijkheid van hun 
leidinggevende organen, ten einde 
doeltreffende en passende diensten te
verlenen tegen de laagst mogelijke kosten 
met inachtneming van de vereiste 
kwaliteit van de dienstverlening.

De lidstaten stellen de 
spoorwegondernemingen in de gelegenheid 
hun activiteiten aan te passen aan de markt 
en aan het verlenen van passende 
spoorwegdiensten, met inbegrip van het 
vervullen van 
openbaredienstverplichtingen in het kader 
van spoorwegvervoer als dienst van 
algemeen belang.

Or. en

Motivering

De transformatie van spoorwegondernemingen in marktgerichte actoren laat hun verplichting 
om in het kader van met de lidstaten gesloten contracten openbare diensten te verrichten 
onverlet.
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Amendement 294
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht hun eigendomsstructuur, 
worden de spoorwegondernemingen 
beheerd volgens de beginselen die van 
toepassing zijn op 
handelsvennootschappen, ook waar het 
gaat om de door de lidstaten aan de 
onderneming opgelegde verplichtingen 
inzake openbare dienstverlening en de op 
dit gebied door de onderneming met de 
bevoegde autoriteiten van de staat 
afgesloten openbaredienstcontracten.

De raad van bestuur van een 
spoorwegonderneming draagt de 
exclusieve verantwoordelijkheid voor het 
beheer van de onderneming en streeft 
ernaar rekening te houden met de 
belangen van aandeelhouders en 
werknemers en het algemeen belang.

Or. en

Motivering

Bij de vaststelling van de functies en taken van ondernemingen dient de verantwoordelijkheid 
van de raad van bestuur duidelijker te worden omschreven. Zij moet in elke onderneming 
handelen in het belang van de aandeelhouders en in het algemeen belang, ongeacht het soort 
onderneming en de daarvoor geldende specifieke voorschriften..

Amendement 295
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De spoorwegondernemingen stellen hun 
eigen activiteitenprogramma's vast, met 
inbegrip van de investerings- en 
financieringsplannen. Deze programma's 
zijn gericht op het financiële evenwicht 
van de ondernemingen en op de 
verwezenlijking van de overige 
doelstellingen op het gebied van 

2. De spoorwegondernemingen stellen hun 
eigen activiteitenprogramma's vast, met 
inbegrip van de investerings- en 
financieringsplannen. 
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technisch, commercieel en financieel 
beheer; daarnaast moeten in deze 
programma's de middelen worden 
vermeld om deze doelstellingen te 
bereiken.

Or. en

Motivering

In het licht van de verduidelijking van lid 1 is de tweede volzin overbodig.

Amendement 296
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De spoorwegondernemingen stellen hun 
eigen activiteitenprogramma's vast, met 
inbegrip van de investerings- en 
financieringsplannen. Deze programma's 
zĳn gericht op het financiële evenwicht 
van de ondernemingen en op de 
verwezenlĳking van de overige
doelstellingen op het gebied van technisch, 
commercieel en financieel beheer; 
daarnaast moeten in deze programma's de 
middelen worden vermeld om deze 
doelstellingen te bereiken.

2. De spoorwegondernemingen stellen hun 
eigen activiteitenprogramma's vast, met 
inbegrip van de investerings- en 
financieringsplannen. Deze programma's 
zĳn gericht op hun financiële evenwicht en 
op de verwezenlĳking van de 
doelstellingen op het gebied van technisch, 
commercieel en financieel beheer met het 
oog op maximale doelmatigheid, 
efficiëntie en concurrentie. In hun 
begrotingen moeten de middelen worden 
vermeld om deze doelstellingen te bereiken 
en moeten deze worden toegelicht.

Or. es

Motivering

Er moeten doelstellingen voor het waarborgen van financieel evenwicht worden vastgesteld, 
maar deze moeten gepaard gaan met duidelijke criteria op het gebied van doelmatigheid, 
efficiëntie en concurrentie en het verbeteren van de dienstverlening.

Amendement 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) nieuwe activiteiten te ontplooien in 
aanverwante sectoren.

e) nieuwe activiteiten te ontplooien in 
aanverwante sectoren, onverminderd het 
bepaalde in deze richtlijn;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement moet worden voorkomen dat het ontstaan van nieuwe activiteiten ten 
gunste van infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen leidt tot strijdigheid met het 
bepaalde in deze richtlijn.

Amendement 298
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een lidstaat direct of indirect 
eigenaar is van een 
spoorwegonderneming of zeggenschap 
erover uitoefent, gaan zijn 
controlerechten niet verder dan de met het 
bestuur verband houdende rechten die het 
nationale vennootschapsrecht toekent aan 
de aandeelhouders van privaatrechtelijke 
naamloze vennootschappen. De in lid 3 
bedoelde richtsnoeren voor het algemene 
beleid, die een lidstaat kan vaststellen 
voor ondernemingen in het kader van de 
uitoefening van het 
aandeelhouderstoezicht, mogen alleen 
van algemene aard zijn en doen geen 
afbreuk aan de specifieke 
bedrijfsbeslissingen van de bestuurders.

Schrappen

Or. fr



PE467.166v01-00 102/200 AM\870642NL.doc

NL

Motivering

Het moet aan de lidstaten worden overgelaten om het statuut van nationale ondernemingen 
vast te stellen. Bovendien zou openbaar bestuur niet op voorhand moeten worden uitgesloten, 
gezien de recente fouten die bij het opportunistische particuliere beheer zijn gemaakt en die 
tot de huidige financiële en economische crisis hebben geleid.

Amendement 299
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een lidstaat direct of indirect 
eigenaar is van een 
spoorwegonderneming of zeggenschap 
erover uitoefent, gaan zijn 
controlerechten niet verder dan de met het 
bestuur verband houdende rechten die het 
nationale vennootschapsrecht toekent aan 
de aandeelhouders van privaatrechtelijke 
naamloze vennootschappen. De in lid 3 
bedoelde richtsnoeren voor het algemene 
beleid, die een lidstaat kan vaststellen 
voor ondernemingen in het kader van de 
uitoefening van het 
aandeelhouderstoezicht, mogen alleen 
van algemene aard zijn en doen geen 
afbreuk aan de specifieke 
bedrijfsbeslissingen van de bestuurders.

Schrappen

Or. en

Motivering

De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de raad van bestuur, die bij de naleving van de 
toepasselijke uitvoeringsvoorschriften rekening houdt met de wil van de aandeelhouders.

Amendement 300
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Afdeling 2 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Scheiding van het beheer van de 
infrastructuur en de vervoersactiviteit en 
van de verschillende soorten 
vervoersactiviteit

Scheiding van het beheer van de 
infrastructuur en de vervoersactiviteit

Or. en

Motivering

Bij de samenvoeging van de drie richtlijnen kunnen naast de bestaande scheidingscriteria 
geen nieuwe worden ingevoerd.

Amendement 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gescheiden rekeningen Effectieve scheiding

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de titel aangepast teneinde te voorzien in een "effectieve"
scheiding (op juridisch, organisatorisch en besluitvormingsgebied) tussen de 
infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen. Dit is van wezenlijk belang voor het 
openstellen van de markt en om te komen tot een echt Europees spoorwegnet.

Amendement 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gescheiden rekeningen Transparante scheiding van rekeningen 

Or. en
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Amendement 303
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor, dat 
gescheiden verlies- en winstrekeningen en 
balansen worden opgesteld en gepubliceerd 
voor de activiteiten met betrekking tot de 
levering van vervoersdiensten door 
spoorwegondernemingen enerzijds, en 
voor de activiteiten betreffende het beheer 
van de spoorweginfrastructuur anderzijds. 
Overheidsmiddelen die voor een van deze 
twee activiteiten worden verstrekt, mogen 
niet worden niet overgedragen naar de 
andere activiteit.

1. De lidstaten zorgen ervoor, dat 
gescheiden verlies- en winstrekeningen en 
balansen worden opgesteld en gepubliceerd 
voor de activiteiten met betrekking tot de 
levering van vervoersdiensten door 
spoorwegondernemingen enerzijds, en 
voor de activiteiten betreffende het beheer 
van de spoorweginfrastructuur anderzijds. 
Overheidsmiddelen die voor een van deze 
twee activiteiten worden verstrekt, mogen 
niet worden niet overgedragen naar de 
andere activiteit, tenzij zij geen verband 
houden met de vergoeding van de 
uitvoering van 
openbaredienstverplichtingen in het kader 
van vervoersdiensten als diensten van 
algemeen belang.

Or. en

Motivering

Een dergelijke overdracht is wel toegestaan als hiervoor toestemming is gegeven en de 
spoorwegonderneming een specifiek spoornetwerk gebruikt om openbaredienstverplichtingen 
te vervullen.

Amendement 304
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor, dat 
gescheiden verlies- en winstrekeningen en 
balansen worden opgesteld en gepubliceerd 

1. De lidstaten zorgen ervoor, dat 
gescheiden verlies- en winstrekeningen en 
balansen worden opgesteld en gepubliceerd 



AM\870642NL.doc 105/200 PE467.166v01-00

NL

voor de activiteiten met betrekking tot de 
levering van vervoersdiensten door 
spoorwegondernemingen enerzijds, en 
voor de activiteiten betreffende het beheer 
van de spoorweginfrastructuur anderzijds. 
Overheidsmiddelen die voor een van deze 
twee activiteiten worden verstrekt, mogen 
niet worden niet overgedragen naar de 
andere activiteit.

voor de activiteiten met betrekking tot de 
levering van vervoersdiensten door 
spoorwegondernemingen enerzijds, en 
voor de activiteiten betreffende het beheer 
van de spoorweginfrastructuur anderzijds. 
Overheidsmiddelen en 
infrastructuurheffingen die voor een van 
deze twee activiteiten worden verstrekt, 
mogen niet worden niet overgedragen naar 
de andere activiteit.

Or. en

Amendement 305
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat 
deze scheiding tot uitdrukking komt in het 
bestaan van afzonderlijke afdelingen 
binnen eenzelfde onderneming of dat de 
infrastructuur en de vervoersdiensten door 
afzonderlijke entiteiten worden beheerd.

2. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat 
deze scheiding tot uitdrukking komt in het 
bestaan van afzonderlijke afdelingen 
binnen eenzelfde onderneming of dat de 
infrastructuur en de vervoersdiensten door 
afzonderlijke entiteiten worden beheerd.
De mogelijke opties op het gebied van 
structurele scheiding moeten tot doel 
hebben de concurrentie te bevorderen en 
te zorgen voor verdere investeringen en 
een efficiënte dienstverlening ten opzichte 
van de kosten.

Or. fr

Motivering

Voor een structurele scheiding tussen het beheer van de infrastructuur en het leveren van 
diensten blijven verschillende modellen mogelijk.

Amendement 306
Werner Kuhn
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten bepalen dat 
ontvangsten uit infrastructuurheffingen, 
overschotten uit andere commerciële 
activiteiten en aan de 
infrastructuurbeheerder verstrekte 
overheidssteun niet naar een andere 
rechtspersoon mogen worden 
overgedragen.

Or. en

Motivering

Door deze bepaling wordt ervoor gezorgd dat in gevallen waarin het infrastructuurbeheer 
niet onafhankelijk is van spoorwegondernemingen, de betrokken spoorwegonderneming 
overgedragen middelen van de infrastructuurbeheerder niet kan gebruiken voor andere 
commerciële activiteiten, aangezien deze spoorwegonderneming daardoor een 
concurrentievoordeel ten opzichte van haar mededingers zou verwerven, wat tot een 
verstoring van de markt zou leiden.

Amendement 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten bepalen dat 
ontvangsten uit infrastructuurheffingen, 
overschotten uit andere commerciële 
activiteiten en aan de 
infrastructuurbeheerder verstrekte 
overheidssteun niet naar een andere 
rechtspersoon mogen worden 
overgedragen.

Or. en
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Motivering

Door deze bepaling wordt ervoor gezorgd dat in gevallen waarin het infrastructuurbeheer 
niet onafhankelijk is van spoorwegondernemingen, de betrokken spoorwegonderneming 
overgedragen middelen van de infrastructuurbeheerder niet kan gebruiken voor andere 
commerciële activiteiten, aangezien deze spoorwegonderneming daardoor een 
concurrentievoordeel ten opzichte van haar mededingers zou verwerven, wat tot een 
verstoring van de markt zou leiden.

Amendement 308
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor, dat voor de 
bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de 
exploitatie van hun 
goederenvervoersdiensten enerzijds en 
voor de activiteiten in verband met de 
exploitatie van personenvervoersdiensten 
anderzijds, afzonderlijke winst- en 
verliesrekeningen, alsmede balansen 
worden opgesteld en gepubliceerd. 
Openbare financiële middelen voor 
activiteiten die betrekking hebben op het 
verrichten van vervoersdiensten in het 
kader van een opdracht van openbare 
dienst, moeten voor elk 
openbaredienstcontract afzonderlijk in de 
desbetreffende rekeningen worden 
opgevoerd en mogen niet worden 
overgedragen naar activiteiten met 
betrekking tot andere vervoersdiensten of 
andere bedrijfsactiviteiten.

3. De lidstaten zorgen ervoor, dat voor de 
bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de 
exploitatie van hun 
goederenvervoersdiensten enerzijds en 
voor de activiteiten in verband met de 
exploitatie van personenvervoersdiensten 
anderzijds, afzonderlijke winst- en 
verliesrekeningen, alsmede balansen 
worden opgesteld en gepubliceerd. 
Openbare financiële middelen voor 
activiteiten die betrekking hebben op het 
verrichten van vervoersdiensten in het 
kader van een opdracht van openbare 
dienst, moeten voor elk 
openbaredienstcontract afzonderlijk 
worden opgevoerd in de desbetreffende 
rekeningen die betrekking hebben op de 
activiteiten van de spoorwegonderneming.

Or. en

Motivering

De bepaling is te prescriptief ten aanzien van ondernemingen. Het volstaat dat zij voldoen 
aan de algemene boekhoudkundige regels: transparantie en scheiding van inkomsten uit 
commerciële activiteiten en openbare of particuliere investeringen waarborgen een goed 
overzicht over alle betrokken activiteiten.
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Amendement 309
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De wijze waarop de boekhoudingen van 
de verschillende in de leden 1 en 3 
bedoelde activiteiten worden gevoerd moet 
het mogelijk maken toe te zien op het 
verbod op de overdracht van openbare 
financiële middelen van het ene 
activiteitengebied naar het andere.

4. Om volledige transparantie van de 
infrastructuurkosten te waarborgen 
worden de boekhoudingen van de 
verschillende in de leden 1, 2 bis en 3 
bedoelde activiteiten gevoerd op een wijze 
die het mogelijk maakt toe te zien op het 
verbod op de overdracht van inkomsten uit 
infrastructuurheffingen, overschotten uit 
andere commerciële activiteiten en aan de 
infrastructuurbeheerder toegewezen 
openbare financiële middelen naar een 
ander activiteitengebied.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt gewaarborgd dat de naleving van het verbod op de overdracht van 
inkomsten van de infrastructuurbeheerder naar andere activiteitengebieden kan worden 
gecontroleerd. Door dit verbod kan geen enkele spoorwegonderneming een 
concurrentievoordeel verkrijgen.

Amendement 310
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De wijze waarop de boekhoudingen van 
de verschillende in de leden 1 en 3 
bedoelde activiteiten worden gevoerd moet 
het mogelijk maken toe te zien op het 
verbod op de overdracht van openbare 
financiële middelen van het ene 

4. De wijze waarop de boekhoudingen van 
de verschillende in de leden 1 en 3 
bedoelde activiteiten worden gevoerd moet 
het mogelijk maken toe te zien op het 
verbod op de overdracht van openbare 
financiële middelen en 
infrastructuurheffingen van het ene 
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activiteitengebied naar het andere. activiteitengebied naar het andere. Te dien 
einde publiceert de 
infrastructuurbeheerder gegevens over 
zijn inkomsten, waarbij inkomsten, 
openbare financiële middelen en 
infrastructuurheffingen gescheiden 
worden opgevoerd, en geeft hij aan welke 
investeringen in onderhoud, de 
vernieuwing van spoorinfrastructuur en 
voorzieningen zijn gedaan.

Or. en

Amendement 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De wijze waarop de boekhoudingen van 
de verschillende in de leden 1 en 3 
bedoelde activiteiten worden gevoerd moet 
het mogelijk maken toe te zien op het 
verbod op de overdracht van openbare 
financiële middelen van het ene 
activiteitengebied naar het andere.

4. Om volledige transparantie van de 
infrastructuurkosten te waarborgen 
worden de boekhoudingen van de 
verschillende in de leden 1, 2 bis en 3 
bedoelde activiteiten gevoerd op een wijze 
die het mogelijk maakt toe te zien op het 
verbod op de overdracht van inkomsten uit 
infrastructuurheffingen, overschotten uit 
andere commerciële activiteiten en aan de 
infrastructuurbeheerder toegewezen 
openbare financiële middelen naar een 
ander activiteitengebied.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt gewaarborgd dat de naleving van het verbod op de overdracht van 
inkomsten van de infrastructuurbeheerder naar andere activiteitengebieden kan worden 
gecontroleerd. Door dit verbod kan geen enkele spoorwegonderneming een 
concurrentievoordeel verkrijgen door haar spoorwegdiensten te financieren met behulp van 
inkomsten van de infrastructuurbeheerder.



PE467.166v01-00 110/200 AM\870642NL.doc

NL

Amendement 312
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onafhankelijkheid van de essentiële taken
van de infrastructuurbeheerder 

Onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder 

Or. en

Motivering

Aangezien de bestaande wetgevingsteksten alleen betrekking hebben op de scheiding tussen
de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen, is deze verwarrende titel 
overbodig.

Amendement 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de infrastructuurbeheerder 
deel uitmaakt van een concern is dit niet 
onverenigbaar met de bepalingen van dit 
artikel, voor zover is gewaarborgd dat de 
ondernemingen onafhankelijk zijn 
overeenkomstig de 
vennootschapswetgeving.

Or. de

Motivering

De huidige formulering is onnauwkeurig en laat ruimte voor uiteenlopende interpretaties. Er 
moet duidelijk worden gemaakt dat holdings, zoals ze op het moment terecht in talrijke landen 
van de Unie voorkomen, zijn toegestaan.

Amendement 314
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

De lidstaten zorgen ervoor dat de taken die 
voor billijke en niet-discriminerende 
toegang tot de infrastructuur bepalend zijn, 
worden toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

Or. en

Motivering

De vermelding van bijlage II kan achterwege blijven aangezien de taken van de 
infrastructuurbeheerder reeds onderdeel zijn van de definities.

Amendement 315
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur van deze instanties of 
ondernemingen. De toezichthoudende 
instantie ziet toe op de juiste toepassing 
van dit beginsel overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 56.
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Or. fr

Motivering

De toezichthoudende instantie dient te controleren of er sprake is van een billijke en niet-
discriminerende toegang tot de essentiële taken.

Amendement 316
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

Om een billijke en niet-discriminerende 
toegang tot de spoorweginfrastructuur te 
waarborgen zorgen de lidstaten ervoor dat 
de infrastructuurbeheerder als bedoeld in 
artikel 3, punt 2, in elk geval volgens de in 
bijlage I bis vermelde criteria 
onafhankelijk is. Aangetoond moet 
worden dat deze doelstelling is bereikt, 
ongeacht de organisatiestructuur.

Or. en

Amendement 317
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
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organisatiestructuur. organisatiestructuur.

Bij het beheer van het verkeer op het 
spoorwegnetwerk is een doeltreffende 
samenwerking tussen de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder evenwel van 
essentieel belang.

Or. en

Amendement 318
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur. Dit betekent niet dat 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder niet nauw samen 
kunnen werken bij de dagelijkse 
werkzaamheden op het spoorwegnetwerk 
in een lidstaat.

Or. nl

Amendement 319
Brian Simpson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

Om een billijke en niet-discriminerende 
toegang tot de spoorweginfrastructuur te 
waarborgen zorgen de lidstaten ervoor dat 
de infrastructuurbeheerder als bedoeld in 
artikel 3, punt 2, in juridisch en 
organisatorisch opzicht en wat de 
besluitvorming betreft in elk geval volgens 
de in bijlage I bis vermelde criteria 
onafhankelijk is. Aangetoond moet 
worden dat deze doelstelling is bereikt, 
ongeacht de organisatiestructuur.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de essentiële taken van de infrastructuurbeheerder moet zijn gewaarborgd 
dat hij onafhankelijk is. In bijlage I bis zijn de minimumcriteria inzake onafhankelijkheid 
omschreven die moeten worden nageleefd. 

Amendement 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

De lidstaten zorgen ervoor dat de taken die 
voor billijke en niet-discriminerende 
toegang tot de infrastructuur bepalend zijn, 
worden toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

Or. it



AM\870642NL.doc 115/200 PE467.166v01-00

NL

Motivering

Het doel van dit amendement is het verplaatsen van de omschrijving van de essentiële taken 
van de infrastructuurbeheerder van bijlage II naar dit artikel.

Amendement 321
David-Maria Sassoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

Om een billijke en niet-discriminerende 
toegang tot de spoorweginfrastructuur te 
waarborgen zorgen de lidstaten ervoor dat 
de infrastructuurbeheerder als bedoeld in 
artikel 3, punt 2, in juridisch en 
organisatorisch opzicht en wat de 
besluitvorming betreft in elk geval volgens 
de in bijlage I bis vermelde criteria 
onafhankelijk is. Aangetoond moet 
worden dat deze doelstelling is bereikt, 
ongeacht de organisatiestructuur.

Or. en

Amendement 322
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur. Dit betekent niet dat 
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organisatiestructuur. de spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder niet nauw 
kunnen samenwerken bij het beheer van 
het verkeer op het spoorwegnetwerk.

Or. en

Amendement 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage 
II vermelde taken die voor billijke en niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur bepalend zijn, worden 
toevertrouwd aan instanties of 
ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten verlenen. 
Aangetoond moet worden dat deze 
doelstelling is bereikt, ongeacht de 
organisatiestructuur.

Om een billijke en niet-discriminerende 
toegang tot de spoorweginfrastructuur te 
waarborgen zorgen de lidstaten ervoor dat 
de infrastructuurbeheerder als bedoeld in 
artikel 3, punt 2, in elk geval volgens de in 
bijlage I bis vermelde criteria 
onafhankelijk is. Aangetoond moet 
worden dat deze doelstelling is bereikt, 
ongeacht de organisatiestructuur.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de essentiële taken van de infrastructuurbeheerder moet zijn gewaarborgd 
dat hij onafhankelijk is. In bijlage I bis zijn de minimumcriteria inzake onafhankelijkheid 
omschreven die moeten worden nageleefd. 

Amendement 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II kan in het licht van de 
opgedane ervaringen worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

Schrappen
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procedure.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon (artikel 290) kunnen gedelegeerde handelingen 
slechts dienen ter aanvulling of wijziging van niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling. De hier aan de Commissie verleende bevoegdheid betreft de wijziging 
van essentiële onderdelen van het spoorwegbeleid en de spoorwegverordening middels 
gedelegeerde handelingen; een dergelijke verregaande delegatie van bevoegdheden is niet 
gerechtvaardigd. Wijzigingen dienen daarom aan de medebeslissingsprocedure te worden 
onderworpen.

Amendement 325
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II kan in het licht van de 
opgedane ervaringen worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

De taken van de infrastructuurbeheerder hoeven niet te worden vastgesteld in een bijlage, 
aangezien zij reeds zijn omschreven in de definities.

Amendement 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II kan in het licht van de 
opgedane ervaringen worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

De essentiële taken zijn:
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procedure.
- besluitvorming inzake 
treinpadtoewijzing, waaronder zowel de 
omschrijving als de beoordeling van de 
beschikbaarheid en de 
capaciteitstoewijzing voor afzonderlijke 
treinpaden, en
- besluitvorming inzake de heffingen van 
rechten voor het gebruik van de 
infrastructuur met inbegrip van de 
vaststelling en heffing van de rechten.

Or. it

Motivering

Bijlage II wordt geschrapt en de omschrijving van de essentiële taken wordt opgenomen in dit 
artikel.

Amendement 327
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de 
spoorwegondernemingen of elke andere 
instantie evenwel belasten met de 
verantwoordelijkheid bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, bijvoorbeeld door 
middel van investeringen, onderhoud en 
financiering.

De lidstaten kunnen de 
spoorwegondernemingen of elke andere 
instantie belasten met de 
verantwoordelijkheid bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, bijvoorbeeld door 
middel van investeringen, onderhoud en 
financiering. De lidstaat blijft evenwel 
verantwoordelijk voor de nationale 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, rekening 
houdend met de algemene doelstellingen 
van de Unie, zoals het tot stand brengen 
van "één Europese spoorwegruimte", het 
waarborgen van de mobiliteit en van de 
co-modaliteit en het verminderen van de 
vervuiling veroorzaakt door de 
vervoerssector.
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Or. ro

Motivering

De lidstaat blijft verantwoordelijk voor de nationale ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, rekening houdend met de algemene doelstellingen van de Unie, zoals 
het tot stand brengen van "één Europese spoorwegruimte", het waarborgen van de mobiliteit 
en van de co-modaliteit en het verminderen van de vervuiling veroorzaakt door de 
vervoerssector.

Amendement 328
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Is de infrastructuurbeheerder in 
juridisch of organisatorisch opzicht of wat 
de besluitvorming betreft, niet 
onafhankelijk van de 
spoorwegondernemingen, dan worden de 
in hoofdstuk IV, afdelingen 3 en 4 
beschreven taken verricht door 
respectievelijk een tariferingsinstantie en 
een toewijzingsinstantie die in juridisch 
en organisatorisch opzicht en wat de 
besluitvorming betreft onafhankelijk zijn 
van de spoorwegondernemingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Vanwege de voorgeschreven onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerder als 
gedefinieerd in bijlage I bis is de invoering van een tariferingsinstantie en/of een 
toewijzingsinstantie overbodig. In bijlage I bis zijn de minimumcriteria inzake 
onafhankelijkheid omschreven die moeten worden nageleefd.

Amendement 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Is de infrastructuurbeheerder in 
juridisch of organisatorisch opzicht of wat 
de besluitvorming betreft, niet 
onafhankelijk van de 
spoorwegondernemingen, dan worden de 
in hoofdstuk IV, afdelingen 3 en 4 
beschreven taken verricht door 
respectievelijk een tariferingsinstantie en 
een toewijzingsinstantie die in juridisch 
en organisatorisch opzicht en wat de 
besluitvorming betreft onafhankelijk zijn 
van de spoorwegondernemingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Vanwege de voorgeschreven onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerder als 
gedefinieerd in bijlage I bis is de invoering van een tariferingsinstantie en/of een 
toewijzingsinstantie overbodig. In bijlage I bis zijn de minimumcriteria inzake 
onafhankelijkheid omschreven die moeten worden nageleefd.

Amendement 330
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Is de infrastructuurbeheerder in juridisch 
of organisatorisch opzicht of wat de 
besluitvorming betreft, niet onafhankelijk 
van de spoorwegondernemingen, dan 
worden de in hoofdstuk IV, afdelingen 3 
en 4 beschreven taken verricht door 
respectievelijk een tariferingsinstantie en 
een toewijzingsinstantie die in juridisch en 
organisatorisch opzicht en wat de 
besluitvorming betreft onafhankelijk zijn 
van de spoorwegondernemingen.

2. Is de infrastructuurbeheerder in juridisch 
of organisatorisch opzicht of wat de 
besluitvorming betreft, niet onafhankelijk 
van de spoorwegondernemingen, dan 
worden de in hoofdstuk IV, afdelingen 2 
en 3 beschreven taken met betrekking tot 
tariefbepaling en capaciteitstoewijzing 
verricht door respectievelijk een 
tariferingsinstantie en een 
toewijzingsinstantie die in juridisch en 
organisatorisch opzicht en wat de
besluitvorming betreft onafhankelijk zijn 
van de spoorwegondernemingen.
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Or. en

Amendement 331
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Is de infrastructuurbeheerder in juridisch 
of organisatorisch opzicht of wat de 
besluitvorming betreft, niet onafhankelijk 
van de spoorwegondernemingen, dan 
worden de in hoofdstuk IV, afdelingen 3 
en 4 beschreven taken verricht door 
respectievelijk een tariferingsinstantie en 
een toewijzingsinstantie die in juridisch en
organisatorisch opzicht en wat de
besluitvorming betreft onafhankelijk zijn 
van de spoorwegondernemingen.

2. Is de infrastructuurbeheerder in 
institutioneel en juridisch opzicht en wat
organisatie en besluitvorming betreft, niet 
onafhankelijk van de 
spoorwegondernemingen, dan worden de 
in hoofdstuk IV, afdelingen 2 en 3
beschreven taken verricht door een 
tariferingsinstantie en een 
toewijzingsinstantie die in institutioneel en
juridisch opzicht en wat organisatie en
besluitvorming betreft onafhankelijk zijn 
van de spoorwegondernemingen.

Or. en

Amendement 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om een onafhankelijke 
besluitvorming bij de uitvoering van de 
essentiële taken als bedoeld in dit lid te 
waarborgen, zorgen de lidstaten ervoor 
dat de voor de uitvoering van de essentiële 
taken verantwoordelijke personeelsleden 
vanaf de datum van omzetting van deze 
richtlijn a) in juridisch of contractueel 
opzicht onafhankelijk zijn van alle 
spoorwegondernemingen en alle 
ondernemingen die één of meer 
spoorwegondernemingen controleren, b) 
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op een locatie werken die gescheiden is 
van die van alle spoorwegondernemingen 
en alle ondernemingen die één of meer 
spoorwegondernemingen controleren, c) 
juridisch of contractueel gehouden zijn 
het beroepsgeheim in acht te nemen met 
betrekking tot hun functies. 

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe bindende structurele vereisten voor de infrastructuurbeheerder in 
te voeren om de transparantie van de uitvoering van essentiële taken te verhogen.

Amendement 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om een onafhankelijke 
besluitvorming bij de uitvoering van de 
essentiële taken als bedoeld in dit lid te 
waarborgen, zorgen de lidstaten ervoor 
dat de voor de uitvoering van de essentiële 
taken verantwoordelijke personeelsleden 
gedurende een periode van twee jaar geen 
functies bekleden bij een 
spoorwegonderneming of een 
onderneming die één of meer 
spoorwegondernemingen controleert.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe bindende structurele vereisten voor de infrastructuurbeheerder in 
te voeren om de transparantie van de uitvoering van essentiële taken te verhogen.

Amendement 334
Werner Kuhn
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwijzingen in de bepalingen van 
hoofdstuk IV, afdelingen 2 en 3, naar de 
essentiële taken van een 
infrastructuurbeheerder zijn van 
toepassing op de respectieve 
bevoegdheden van de tariferingsinstantie 
of de toewijzingsinstantie.

3. Uiterlijk op de datum van omzetting 
van deze richtlijn brengen de lidstaten bij 
de Commissie verslag uit over de wijze 
waarop de verplichtingen van bijlage I bis 
ten uitvoer zijn gelegd. De Commissie 
brengt hierover vervolgens verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten melden hoe zij de bepalingen van bijlage I bis hebben omgezet. De 
Commissie dient hierover verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwijzingen in de bepalingen van 
hoofdstuk IV, afdelingen 2 en 3, naar de 
essentiële taken van een 
infrastructuurbeheerder zijn van 
toepassing op de respectieve 
bevoegdheden van de tariferingsinstantie 
of de toewijzingsinstantie.

3. Uiterlijk op de datum van omzetting 
van deze richtlijn brengen de lidstaten bij 
de Commissie verslag uit over de wijze 
waarop de verplichtingen van bijlage I bis 
ten uitvoer zijn gelegd. De Commissie 
brengt hierover vervolgens verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten melden hoe zij de bepalingen van bijlage I bis hebben omgezet. De 
Commissie dient hierover verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement 336
Gilles Pargneaux



PE467.166v01-00 124/200 AM\870642NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien bepaalde structuren moeten 
worden aangepast om nationale 
organisaties in overeenstemming te 
brengen met deze richtlijn, vindt de 
overgang van personeel plaats met 
inachtneming van de geldende nationale 
wetgeving en de regelgeving op het gebied 
van gezondheid, veiligheid, sociale 
voorwaarden en werknemersrechten. 
Deze overgang mag in geen geval leiden 
tot verslechtering van de sociale en 
arbeidsvoorwaarden.

Or. fr

Motivering

Deze bepaling ziet op de overgang van personeel. Bij de overgang van personeel moet de 
nationale wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid, sociale en arbeidsvoorwaarden 
en werknemersrechten volledig in acht worden genomen.

Amendement 337
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de infrastructuurbeheerder 
deel uitmaakt van een 
ondernemingsgroep is dit niet in strijd met 
de bepalingen van dit artikel, mits 
gewaarborgd is dat de ondernemingen of 
rechtspersonen onafhankelijk zijn in de 
zin van het vennootschapsrecht.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is erop gericht de bepalingen van dit artikel aan te vullen door rekening te 
houden met verschillende organisatievormen in de lidstaten.

Amendement 338
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Personeelsleden van een 
infrastructuurbeheerder die over 
commercieel gevoelige informatie met 
betrekking tot toewijzings- en 
tariferingstaken beschikken, mogen niet 
overstappen naar een 
spoorwegonderneming gedurende een 
periode van drie jaar.

Or. en

Motivering

Personeelsleden die over commercieel gevoelige informatie met betrekking tot toewijzings- en 
tariferingstaken beschikken, mogen pas naar een spoorwegonderneming overstappen na een 
periode van drie jaar.

Amendement 339
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd de in bijlage I bis 
vermelde criteria kunnen personeelsleden 
van infrastructuurbeheerders naar 
spoorwegondernemingen overstappen en 
vice versa, mits het verbod op het 
doorgeven van commercieel gevoelige 
informatie met betrekking tot essentiële 
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taken naar behoren wordt nageleefd.
Bij de bedoelde overstap van personeel 
worden de toepasselijke nationale 
wettelijke en administratieve bepalingen 
op het gebied van gezondheid, veiligheid, 
sociale omstandigheden en de rechten van 
werknemers geëerbiedigd en deze overstap 
mag niet leiden tot een verslechtering van 
de sociale omstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

Or. en

Motivering

Deze bepaling heeft betrekking op de overstap van personeel. Bij een dergelijke overstap 
moet de nationale wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid, sociale en 
arbeidsomstandigheden en werknemersrechten volledig worden nageleefd. Het doorgeven van 
commercieel gevoelige informatie moet worden verboden.

Amendement 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd de in bijlage I bis 
vermelde criteria kunnen personeelsleden 
van infrastructuurbeheerders naar 
spoorwegondernemingen overstappen en 
vice versa, mits het verbod op het 
doorgeven van commercieel gevoelige 
informatie met betrekking tot essentiële 
taken naar behoren wordt nageleefd.
Bij de bedoelde overstap van personeel 
worden de toepasselijke nationale 
wettelijke en administratieve bepalingen 
op het gebied van gezondheid, veiligheid, 
sociale omstandigheden en de rechten van 
werknemers geërbiedigd en deze overstap 
mag niet leiden tot een verslechtering van 
de sociale omstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden van de werknemers.
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Or. en

Motivering

Deze bepaling heeft betrekking op de overstap van personeel. Bij een dergelijke overstap 
moet de nationale wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid, sociale en 
arbeidsomstandigheden en werknemersrechten volledig worden nageleefd. Het doorgeven van 
commercieel gevoelige informatie moet worden verboden.

Amendement 341
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten ontwikkelen de nationale 
spoorweginfrastructuur waarbij zij, zo 
nodig, de algemene behoeften van de Unie 
in aanmerking nemen. Hiertoe publiceren 
zij uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn een 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur om aan de 
toekomstige mobiliteitsbehoeften te 
voldoen, dat is gebaseerd op een gezonde 
en duurzame financiering van het 
spoorwegsysteem. De strategie bestrijkt 
een periode van ten minste vijf jaar en is 
hernieuwbaar.

1. De lidstaten ontwikkelen de nationale 
spoorweginfrastructuur waarbij zij, zo 
nodig, de algemene behoeften van de Unie 
in aanmerking nemen. Hiertoe publiceren 
zij uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn een 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur om aan de 
toekomstige mobiliteitsbehoeften te 
voldoen, dat is gebaseerd op een gezonde 
en duurzame financiering van het 
spoorwegsysteem en waarover overleg zal 
worden gepleegd met de betrokken lokale 
en regionale overheden en overige 
belanghebbende partijen. De strategie 
bestrijkt een periode van ten minste vijf 
jaar en is hernieuwbaar.

Or. es

Motivering

Voor een betere vaststelling van uit voeren projecten is het nodig dat de betrokken partijen 
aan de besluitvorming deelnemen. De ervaring heeft geleerd dat dit waarde toevoegt aan de 
initiële plannen en de uitvoering vergemakkelijkt.

Amendement 342
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten ontwikkelen de nationale 
spoorweginfrastructuur waarbij zij, zo 
nodig, de algemene behoeften van de Unie 
in aanmerking nemen. Hiertoe publiceren 
zij uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn een 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur om aan de 
toekomstige mobiliteitsbehoeften te 
voldoen, dat is gebaseerd op een gezonde 
en duurzame financiering van het 
spoorwegsysteem. De strategie bestrijkt 
een periode van ten minste vijf jaar en is 
hernieuwbaar.

1. De lidstaten ontwikkelen de nationale 
spoorweginfrastructuur waarbij zij, zo 
nodig, de algemene behoeften van de Unie 
in aanmerking nemen. Hiertoe publiceren 
zij uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, en na 
overleg met alle betrokken partijen, in het 
bijzonder met de werknemers- en 
werkgeversorganisaties van de bedrijfstak 
en met de vertegenwoordigers van de 
gebruikers, een meerjarenplan voor de 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur om aan de 
toekomstige mobiliteitsbehoeften te 
voldoen, dat is gebaseerd op een gezonde 
en duurzame financiering van het 
spoorwegsysteem. De strategie bestrijkt 
een periode van ten minste tien jaar, 
waarbij iedere vijf jaar een tussentijdse 
vaststelling van de doelen plaatsvindt, en 
is hernieuwbaar.

Or. ro

Motivering

Gezien het feit dat de noodzaak van investeringen in de spoorweginfrastructuur groot is, moet 
de ontwikkelingsstrategie van de nationale spoorwegen een periode van ten minste tien jaar 
beslaan, met iedere vijf jaar een tussentijdse vaststelling van de doelen. Alle betrokken 
partijen, in het bijzonder de werknemers- en werkgeversorganisaties van de bedrijfstak en de 
vertegenwoordigers van de gebruikers moeten aan de ontwikkeling van die strategieën 
deelnemen.

Amendement 343
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met inachtneming van de artikelen 93, 2. Onverminderd het heffingskader van de 
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107 en 108 van het Verdrag, kunnen de 
lidstaten de infrastructuurbeheerder 
financiële middelen verstrekken die 
voldoende zijn in verhouding tot zijn taken, 
de omvang van de infrastructuur en de 
financiële behoeften, met name om nieuwe 
investeringen te dekken.

artikelen 31 en 32 en met inachtneming 
van de artikelen 93, 107 en 108 van het 
Verdrag, verstrekken de lidstaten de 
infrastructuurbeheerder financiële 
middelen die voldoende zijn in verhouding 
tot zijn taken, de omvang van de 
infrastructuur en de financiële behoeften, 
met name om nieuwe investeringen te 
dekken.

Or. en

Motivering

De ontvangsten van infrastructuurbeheerders bestaan uit heffingen en door de overheid 
verstrekte middelen. Derhalve dient, onverminderd het heffingskader, duidelijk te worden 
vermeld dat het aan de lidstaten is om in de rest van de financiële behoeften van de 
infrastructuurbeheerders te voldoen, teneinde de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 
te waarborgen.

Amendement 344
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met inachtneming van de artikelen 93, 
107 en 108 van het Verdrag, kunnen de 
lidstaten de infrastructuurbeheerder 
financiële middelen verstrekken die 
voldoende zijn in verhouding tot zijn taken, 
de omvang van de infrastructuur en de 
financiële behoeften, met name om nieuwe 
investeringen te dekken.

2. Indien de inkomsten niet volstaan om 
de financiële behoeften van de 
infrastructuurbeheerder te dekken, 
verstrekken de lidstaten, onverminderd 
het heffingskader van de artikelen 31 en 
32 en met inachtneming van de artikelen 
93, 107 en 108 van het Verdrag, de 
infrastructuurbeheerder financiële 
middelen die voldoende zijn in verhouding 
tot zijn taken, de omvang van de 
infrastructuur en de financiële behoeften, 
met name om nieuwe investeringen te 
dekken.

Or. en
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Amendement 345
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met inachtneming van de artikelen 93, 
107 en 108 van het Verdrag, kunnen de 
lidstaten de infrastructuurbeheerder 
financiële middelen verstrekken die 
voldoende zijn in verhouding tot zijn taken, 
de omvang van de infrastructuur en de 
financiële behoeften, met name om nieuwe 
investeringen te dekken.

2. Onverminderd het heffingskader van de 
artikelen 31 en 32 en met inachtneming 
van de artikelen 93, 107 en 108 van het 
Verdrag, verstrekken de lidstaten de 
infrastructuurbeheerder financiële 
middelen die voldoende zijn in verhouding 
tot zijn taken, de omvang van de 
infrastructuur en de financiële behoeften, 
met name om nieuwe investeringen te 
dekken.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter bevordering van de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en ter 
waarborging van een gezonde financiering van infrastructuurbeheerders naargelang de in het 
vervoersbeleid van de lidstaten gemaakte keuzes. Deze verduidelijking draagt tevens bij tot 
een correcte toepassing van het in de artikelen 31 en 32 omschreven heffingskader door de 
infrastructuurbeheerders.

Amendement 346
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met inachtneming van de artikelen 93, 
107 en 108 van het Verdrag, kunnen de 
lidstaten de infrastructuurbeheerder 
financiële middelen verstrekken die 
voldoende zijn in verhouding tot zijn taken, 
de omvang van de infrastructuur en de 
financiële behoeften, met name om nieuwe 
investeringen te dekken.

2. Indien de inkomsten niet volstaan om 
de financiële behoeften van de 
infrastructuurbeheerder te dekken, 
verstrekken de lidstaten, onverminderd 
het heffingskader van de artikelen 31 en 
32 en met inachtneming van de artikelen 
93, 107 en 108 van het Verdrag, de 
infrastructuurbeheerder financiële 
middelen die voldoende zijn in verhouding 
tot zijn taken, de omvang van de 
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infrastructuur en de financiële behoeften, 
met name om nieuwe investeringen te 
dekken.

Or. en

Amendement 347
Mathieu Grosch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met inachtneming van de artikelen 93, 
107 en 108 van het Verdrag, kunnen de 
lidstaten de infrastructuurbeheerder 
financiële middelen verstrekken die 
voldoende zijn in verhouding tot zijn taken, 
de omvang van de infrastructuur en de 
financiële behoeften, met name om nieuwe
investeringen te dekken.

2. Met inachtneming van de artikelen 93, 
107 en 108 van het Verdrag, verstrekken
de lidstaten de infrastructuurbeheerder 
financiële middelen die voldoende zijn in 
verhouding tot zijn taken, de omvang van 
de infrastructuur en de financiële 
behoeften, met name om nieuwe 
investeringen te dekken.

Or. en

Amendement 348
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid, en rekening 
houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
dat gebruik, aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid, en rekening 
houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
dat gebruik, aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
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en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers worden 
geraadpleegd voordat het bedrijfsplan 
wordt goedgekeurd. De in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie 
brengt een niet-bindend advies uit over de 
mate waarin het bedrijfsplan bijdraagt tot 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen.

en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers en de in 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 
genoemde bevoegde instanties op niet-
discriminerende basis over de 
voorwaarden voor de toegang en het 
gebruik, alsmede de aard, het aanbod en 
de ontwikkeling van de infrastructuur
worden geraadpleegd voordat het 
bedrijfsplan wordt goedgekeurd. De in 
artikel 55 bedoelde regelgevende instantie 
brengt een niet-bindend advies uit over de 
mate waarin het bedrijfsplan leidt tot 
discriminatie tussen de aanvragers.

Or. fr

Motivering

Ten behoeve van de sector dienen aanvragers van infrastructuurcapaciteit bij een 
infrastructuurbeheerder te worden geraadpleegd over de onderdelen van het bedrijfsplan die 
betrekking hebben op de toegang tot de infrastructuur en het gebruik, het aanbod en de 
ontwikkeling daarvan. Deze raadpleging moet op niet-discriminerende wijze plaatsvinden. De 
regelgevende instantie geeft advies over de vraag of er in het bedrijfsplan mogelijk sprake is 
van discriminatie tussen de aanvragers.

Amendement 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid, en rekening 
houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid, en rekening 
houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
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dat gebruik, aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers worden 
geraadpleegd voordat het bedrijfsplan
wordt goedgekeurd. De in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie brengt 
een niet-bindend advies uit over de mate 
waarin het bedrijfsplan bijdraagt tot de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

dat gebruik, aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers worden 
geraadpleegd voordat het investeringsplan
wordt goedgekeurd. De in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie brengt 
een niet-bindend advies uit over de mate 
waarin het bedrijfsplan bijdraagt tot de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

Or. fr

Amendement 350
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid ?, en 
rekening houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
dat gebruik, aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers worden 
geraadpleegd voordat het bedrijfsplan 
wordt goedgekeurd. De in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie 
brengt een niet-bindend advies uit over de 
mate waarin het bedrijfsplan bijdraagt tot 
de verwezenlijking van deze 

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid ?, en 
rekening houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
dat gebruik, aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat potentiële 
belangstellenden en feitelijke aanvragers 
worden geraadpleegd voordat het 
bedrijfsplan wordt goedgekeurd.
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doelstellingen.

Or. en

Motivering

De belangstellenden en de aanvragers moeten worden geraadpleegd. De toezichthoudende 
instantie kan de bevoegde organen van de lidstaten niet van advies dienen, aangezien zij een 
technische arbitrage-instantie is in het geval van geschillen.

Amendement 351
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid , en rekening 
houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
dat gebruik , aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers worden 
geraadpleegd voordat het bedrijfsplan 
wordt goedgekeurd. De in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie brengt 
een niet-bindend advies uit over de mate 
waarin het bedrijfsplan bijdraagt tot de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid , en rekening 
houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
dat gebruik , aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers worden 
geraadpleegd voordat het bedrijfsplan 
wordt goedgekeurd. De in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie ziet er 
op toe dat de relevante wetgeving correct 
wordt toegepast.

Or. nl

Motivering

Toezichthoudende instantie houdt toezicht en maakt geen beleid.



AM\870642NL.doc 135/200 PE467.166v01-00

NL

Amendement 352
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid ?, en 
rekening houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
dat gebruik, aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers worden 
geraadpleegd voordat het bedrijfsplan
wordt goedgekeurd. De in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie brengt 
een niet-bindend advies uit over de mate 
waarin het bedrijfsplan bijdraagt tot de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

3. In het kader van het door de overheid 
vastgestelde algemene beleid ?, en 
rekening houdend met het in lid 1 bedoelde 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur, stelt de 
infrastructuurbeheerder een bedrijfsplan 
vast dat ook investerings- en financiële 
programma's bevat. Het plan moet zodanig 
worden opgesteld, dat wordt gewaarborgd 
dat gebruik, aanbod en ontwikkeling van 
de infrastructuur optimaal en efficiënt zijn, 
en tevens een financieel evenwicht wordt 
bereikt en in de middelen voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
wordt voorzien. De infrastructuurbeheerder 
zorgt ervoor, dat de aanvragers op niet-
discriminerende wijze worden 
geraadpleegd voordat het 
investeringsprogramma wordt 
goedgekeurd. De in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie brengt een niet-
bindend advies uit over de vraag of het 
bedrijfsplan tussen de aanvragers 
discrimineert.

Or. en

Amendement 353
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, onder Schrappen
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normale zakelijke omstandigheden en 
over een periode van niet meer dan drie 
jaar in de boeken van een 
infrastructuurbeheerder de inkomsten uit 
infrastructuurrechten, overschotten uit 
andere commerciële activiteiten en 
overheidsfinanciering enerzijds en 
infrastructuuruitgaven anderzijds, ten 
minste in evenwicht zijn, waaronder 
begrepen voorschotten van de staat, 
indien van toepassing. 

Or. en

Motivering

Een overbodige, te prescriptieve bepaling.

Amendement 354
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, onder 
normale zakelijke omstandigheden en over 
een periode van niet meer dan drie jaar in 
de boeken van een infrastructuurbeheerder 
de inkomsten uit infrastructuurrechten, 
overschotten uit andere commerciële 
activiteiten en overheidsfinanciering 
enerzijds en infrastructuuruitgaven 
anderzijds, ten minste in evenwicht zijn, 
waaronder begrepen voorschotten van de 
staat, indien van toepassing. 

De lidstaten zorgen ervoor dat, onder 
normale zakelijke omstandigheden en over 
een redelijk tijdsverloop, in de boeken van 
een infrastructuurbeheerder de inkomsten 
uit infrastructuurrechten, overschotten uit 
andere commerciële activiteiten en 
overheidsfinanciering enerzijds en 
infrastructuuruitgaven anderzijds, ten 
minste in evenwicht zijn, waaronder 
begrepen voorschotten van de staat, indien 
van toepassing. 

Or. en

Motivering

De bestaande tekst van Richtlijn 2001/14 is minder prescriptief en wijst de 
verantwoordelijkheid om de boeken van de infrastructuurbeheerder te beoordelen toe aan de 
lidstaten.
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Amendement 355
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, onder 
normale zakelijke omstandigheden en over 
een periode van niet meer dan drie jaar in 
de boeken van een infrastructuurbeheerder 
de inkomsten uit infrastructuurrechten, 
overschotten uit andere commerciële 
activiteiten en overheidsfinanciering 
enerzijds en infrastructuuruitgaven 
anderzijds, ten minste in evenwicht zijn, 
waaronder begrepen voorschotten van de 
staat, indien van toepassing. 

De lidstaten zorgen ervoor dat, onder 
normale zakelijke omstandigheden, in de 
boeken van een infrastructuurbeheerder 
gedurende hooguit twee opeenvolgende 
jaren sprake is van een 
financieringstekort en dat de inkomsten 
uit infrastructuurrechten, particuliere 
investeringen, overschotten uit andere 
commerciële activiteiten en 
overheidsfinanciering enerzijds en 
infrastructuuruitgaven anderzijds, ten 
minste in evenwicht zijn, waaronder 
begrepen voorschotten van de staat, 
jaarlijkse rentebetalingen en de duurzame 
financiering van de vernieuwing van 
voorzieningen op de lange termijn, indien 
van toepassing. 

Or. en

Amendement 356
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de eventuele doelstelling 
op lange termijn dat voor alle takken van 
vervoer de infrastructuurkosten worden 
gedekt door de gebruiker op basis van een 
eerlijke en niet-discriminerende 
concurrentie tussen de onderscheidene 
takken, wanneer het spoorwegvervoer 
concurrerend is met andere takken van 

Schrappen
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vervoer, kan een lidstaat in het kader van 
de heffingsregeling van de artikelen 31 en 
32 van de infrastructuurbeheerder 
verlangen, dat zijn begroting zonder 
overheidsfinanciering sluitend is.

Or. en

Motivering

Zolang bij andere vervoersvormen geen doeltreffende inspanningen worden ondernomen om 
de infrastructuurkosten te dekken, is de formulering "eerlijke concurrentie" misplaatst.

Amendement 357
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle leningen van de onderneming ter 
financiering van investeringen en ter 
dekking van overschrijdingen van 
exploitatie-uitgaven welke het gevolg zijn 
van activiteiten op het gebied van het 
spoorwegvervoer of van het beheer van de 
spoorweginfrastructuur, kunnen bij de 
passiva van deze dienst worden geboekt, 
totdat de schuld is afgelost. De schulden 
uit activiteiten van dochterondernemingen 
kunnen niet in aanmerking worden 
genomen.

Alle leningen van de onderneming ter 
financiering van investeringen en ter 
dekking van overschrijdingen van 
exploitatie-uitgaven welke het gevolg zijn 
van activiteiten op het gebied van het 
spoorwegvervoer of van het beheer van de 
spoorweginfrastructuur, kunnen bij de 
passiva van deze dienst worden geboekt, 
totdat de schuld is afgelost. 

Or. ro

Motivering

Teneinde een transparante schuldverlichting van de spoorwegondernemingen te kunnen 
garanderen moeten ook de schulden uit activiteiten van dochterondernemingen in aanmerking 
worden genomen

Amendement 358
Georges Bach



AM\870642NL.doc 139/200 PE467.166v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op de schulden en intresten op schulden die 
de ondernemingen hebben aangegaan na 
15 maart 2001 of, voor de lidstaten die na 
15 maart 2001 tot de Unie zijn 
toegetreden, na de datum van toetreding 
tot de Unie.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op de schulden en intresten op schulden die 
de ondernemingen zijn aangegaan na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn. 

Or. de

Motivering

Het is nog altijd van wezenlijk belang dat we de spoorwegondernemingen op een financieel 
gezond fundament zetten en bevrijden van historisch gegroeide schulden. Dit is ondanks de al 
in 1991 vastgestelde bepalingen (Richtlijn 91/440/EEG) in talrijke landen niet gebeurd. Om 
de spoorwegsector effectief te stimuleren moeten de schulden worden weggewerkt. De 
hiervoor vastgelegde datum, 15 maart 2001, en bij nieuwe lidstaten de datum van toetreding, 
is te vroeg.

Amendement 359
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De spoorwegondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
krijgen recht op toegang tot de 
infrastructuur van alle lidstaten met het oog 
op de exploitatie van internationale 
passagiersvervoersdiensten. Bij een 
internationale passagiersvervoerdienst 
hebben de spoorwegondernemingen het 
recht op het internationale traject 
passagiers te laten instappen op elk station 
en hen te laten uitstappen op een ander 
station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat liggen.

De spoorwegondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
krijgen recht op toegang tot de 
infrastructuur van alle lidstaten met het oog 
op de exploitatie van internationale 
passagiersvervoersdiensten. De 
spoorwegondernemingen hebben het recht 
op het traject passagiers te laten instappen 
op elk station en hen te laten uitstappen op 
een ander station, ook wanneer die in 
dezelfde lidstaat liggen.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in de richtlijn rekening te kunnen houden met de 
liberalisering van de nationale markt voor passagiersdiensten. We moeten niet wachten tot de 
Europese Commissie in 2012 met een voorstel komt, maar moeten reeds bij de huidige 
herschikking voorzien in een verdere openstelling van de Europese markt voor concurrentie.

Amendement 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De spoorwegondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
krijgen recht op toegang tot de 
infrastructuur van alle lidstaten met het oog 
op de exploitatie van internationale 
passagiersvervoersdiensten. Bij een 
internationale passagiersvervoerdienst 
hebben de spoorwegondernemingen het 
recht op het internationale traject 
passagiers te laten instappen op elk 
station en hen te laten uitstappen op een 
ander station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat liggen.

De spoorwegondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
krijgen recht op toegang tot de 
infrastructuur van alle lidstaten met het oog 
op de exploitatie van internationale en 
nationale passagiersvervoersdiensten.

Or. fr

Motivering

Dit amendement beoogt het toepassingsgebied van de bepaling uit te breiden tot de nationale 
passagiersvervoerdiensten.

Amendement 361
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht van toegang tot de 
infrastructuur van de lidstaten waar het 
aandeel van het internationale 
passagiersvervoer per spoor groter is dan 
de helft van de omzet in het 
reizigerssegment van de 
spoorwegondernemingen in die lidstaat, 
wordt uiterlijk op 31 december 2011 
verleend.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in de richtlijn rekening te kunnen houden met de 
liberalisering van de nationale markt voor passagiersdiensten. We moeten niet wachten tot de 
Europese Commissie in 2012 met een voorstel komt, maar moeten reeds bij de huidige 
herschikking voorzien in een verdere openstelling van de Europese markt voor concurrentie.

Amendement 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht van toegang tot de 
infrastructuur van de lidstaten waar het 
aandeel van het internationale 
passagiersvervoer per spoor groter is dan 
de helft van de omzet in het 
reizigerssegment van de 
spoorwegondernemingen in die lidstaat, 
wordt uiterlijk op 31 december 2011 
verleend.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze alinea blijkt achterhaald te zijn, nu deze richtlijn eveneens voorziet in het openstellen 
van de nationale passagiersvervoerdiensten.
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Amendement 363
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht van toegang tot de infrastructuur 
van de lidstaten waar het aandeel van het 
internationale passagiersvervoer per spoor 
groter is dan de helft van de omzet in het 
reizigerssegment van de 
spoorwegondernemingen in die lidstaat, 
wordt uiterlijk op 31 december 2011
verleend.

Het recht van toegang tot de infrastructuur 
van de lidstaten waar het aandeel van het 
internationale passagiersvervoer per spoor 
groter is dan de helft van de omzet in het 
reizigerssegment van de 
spoorwegondernemingen in die lidstaat, 
wordt uiterlijk binnen zes maanden na de 
bekendmaking van onderhavige richtlijn 
verleend.

Or. ro

Motivering

De termijnen vervat in onderhavige richtlijn dienen realistisch te zijn en rekening te houden 
met de tijd die nodig is voor de vaststelling en de bekendmaking in het Publicatieblad van de 
EU.

Amendement 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na een verzoek van de betrokken 
bevoegde autoriteiten en/of 
belangstellende spoorwegondernemingen 
bepaalt of bepalen de in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie of 
instanties of het het hoofddoel van de 
dienst is, passagiers tussen stations in 
verschillende lidstaten te vervoeren.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Deze alinea is niet meer relevant, nu in deze richtlijn het voor concurrentie openstellen van 
de nationale vervoersdiensten is opgenomen.

Amendement 365
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na een verzoek van de betrokken 
bevoegde autoriteiten en/of 
belangstellende spoorwegondernemingen 
bepaalt of bepalen de in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie of 
instanties of het het hoofddoel van de 
dienst is, passagiers tussen stations in 
verschillende lidstaten te vervoeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 366
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geen geval mogen de voorwaarden 
voor de toegang tot de 
spoorweginfrastructuur leiden tot de 
onmogelijkheid voor de passagiers tot het 
verkrijgen van informatie en het kopen 
van een vervoerbewijs om van de ene naar 
de andere plaats te reizen, ongeacht 
hoeveel exploitanten van spoorvervoer 
geheel of gedeeltelijk de 
passagiersvervoersdiensten tussen die 
twee plaatsen verlenen.
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Or. ro

Motivering

In geen geval mogen de voorwaarden voor de toegang tot de spoorweginfrastructuur leiden 
tot de onmogelijkheid voor de passagiers tot het verkrijgen van informatie en het kopen van 
een vervoerbewijs om van de ene naar de andere plaats te reizen, ongeacht hoeveel 
exploitanten van spoorvervoer geheel of gedeeltelijk de passagiersvervoersdiensten tussen die 
twee plaatsen verlenen.

Amendement 367
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen, 
waarin de voor de toepassing van dit lid te 
volgen procedure en criteria nader 
worden bepaald. Deze maatregelen, die tot 
doel hebben de eenvormige 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 
verzekeren, worden overeenkomstig 
artikel 63, lid 3 vastgesteld als 
uitvoeringshandelingen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Er is geen reden de Commissie ongepaste middelen in handen te geven om zich over nationale 
spoorwegaangelegenheden te buigen.

Amendement 368
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan Schrappen
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uitvoeringsmaatregelen vaststellen, 
waarin de voor de toepassing van dit lid te 
volgen procedure en criteria nader 
worden bepaald. Deze maatregelen, die tot 
doel hebben de eenvormige 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 
verzekeren, worden overeenkomstig 
artikel 63, lid 3, vastgesteld als 
uitvoeringshandelingen.

Or. en

Amendement 369
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen, 
waarin de voor de toepassing van dit lid te 
volgen procedure en criteria nader 
worden bepaald. Deze maatregelen, die tot 
doel hebben de eenvormige 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 
verzekeren, worden overeenkomstig 
artikel 63, lid 3, vastgesteld als 
uitvoeringshandelingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Maatregelen en bijgewerkte criteria voor de toepassing van de onderhavige richtlijn moeten 
worden vastgesteld volgens de medebeslissingsprocedure.

Amendement 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 4 bis en 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien krijgen 
spoorwegondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen binnen twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn onder 
billijke, niet-discriminerende en 
transparante voorwaarden toegang tot de 
infrastructuur in alle lidstaten met het 
oog op de exploitatie van alle 
passagiersvervoersdiensten, onverminderd 
reeds bestaande 
openbaredienstcontracten, totdat deze 
verlopen.
De bepalingen in dit lid verplichten een 
lidstaat niet om eerder dan twaalf 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn recht op toegang met het oog op 
de exploitatie van binnenlandse 
passagiersvervoersdiensten te verlenen 
aan spoorwegondernemingen en de direct 
of indirect onder hun zeggenschap 
staande ondernemingen met een 
vergunning van een lidstaat waar 
soortgelijke toegangsrechten niet worden 
verleend.

Or. it

Motivering

Op Europees niveau is de spoorwegsector een van de weinige sectoren waarbinnen de interne 
markt nog niet is verwezenlijkt. De openstelling van de markt moet dus worden aangevuld met 
de liberalisering van het binnenlands vervoer. Voor de overgangsperiode die leidt tot de 
uniforme voltooiing van de interne markt, zou bovendien voorzien moeten worden in een 
wederkerigheidsclausule ter bescherming van de reeds geliberaliseerde markten.

Amendement 371
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen het in artikel 10 
bedoelde toegangsrecht beperken op 
verbindingen tussen een vertrekpunt en een 
bestemming waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten overeenkomstig 
de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 
Deze beperking mag niet tot gevolg 
hebben, dat het recht op het internationale 
traject passagiers te laten instappen op elk 
station en hen te laten uitstappen op een 
ander station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat liggen, wordt beperkt, behalve 
wanneer de uitoefening van dit recht het
economische evenwicht van een 
openbaredienstcontract in gevaar zou 
brengen.

1. De lidstaten kunnen het in artikel 10 
bedoelde toegangsrecht beperken op 
verbindingen tussen een vertrekpunt en een 
bestemming waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten overeenkomstig 
de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 
Deze beperking mag niet tot gevolg 
hebben, dat het recht op het internationale 
traject passagiers te laten instappen op elk 
station en hen te laten uitstappen op een 
ander station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat liggen, wordt beperkt, behalve 
wanneer de uitoefening van dit recht de 
algemene structuur van een 
openbaredienstcontract in gevaar zou 
brengen.

Or. fr

Motivering

De diensten van algemeen belang moeten voorrang genieten.

Amendement 372
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen het in artikel 10 
bedoelde toegangsrecht beperken op 
verbindingen tussen een vertrekpunt en een 
bestemming waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten overeenkomstig 
de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 
Deze beperking mag niet tot gevolg 
hebben, dat het recht op het internationale
traject passagiers te laten instappen op elk 
station en hen te laten uitstappen op een 
ander station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat liggen, wordt beperkt, behalve 

1. De lidstaten kunnen het in artikel 10 
bedoelde toegangsrecht beperken op 
verbindingen tussen een vertrekpunt en een 
bestemming waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten overeenkomstig 
de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 
Deze beperking mag niet tot gevolg 
hebben, dat het recht op het traject 
passagiers te laten instappen op elk station, 
ook wanneer die in dezelfde lidstaat liggen, 
wordt beperkt, behalve wanneer de 
uitoefening van dit recht het economische 
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wanneer de uitoefening van dit recht het 
economische evenwicht van een 
openbaredienstcontract in gevaar zou 
brengen.

evenwicht van een openbaredienstcontract 
in gevaar zou brengen.

Or. en

Amendement 373
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen het in artikel 10 
bedoelde toegangsrecht beperken op 
verbindingen tussen een vertrekpunt en een 
bestemming waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten overeenkomstig 
de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 
Deze beperking mag niet tot gevolg 
hebben, dat het recht op het internationale 
traject passagiers te laten instappen op elk 
station en hen te laten uitstappen op een 
ander station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat liggen, wordt beperkt, behalve 
wanneer de uitoefening van dit recht het 
economische evenwicht van een 
openbaredienstcontract in gevaar zou 
brengen.

1. De lidstaten of de bevoegde lokale 
autoriteiten die een 
openbaredienstcontract opstellen, kunnen 
daarin het in artikel 10 bedoelde 
toegangsrecht beperken op verbindingen 
tussen een vertrekpunt en een bestemming 
waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten overeenkomstig 
de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 
Deze beperking mag niet tot gevolg 
hebben, dat het recht op het internationale 
traject passagiers te laten instappen op elk 
station en hen te laten uitstappen op een 
ander station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat liggen, wordt beperkt, behalve 
wanneer de uitoefening van dit recht het 
sociaaleconomische evenwicht van een 
openbaredienstcontract en de daarin 
vervatte doelstellingen van het 
cohesiebeleid in gevaar zou brengen.

Or. en

Motivering

Bij de besluitvorming over het recht van toegang of het recht om passagiers te laten instappen 
moet rekening worden gehouden met het beleid inzake sociale cohesie en daarmee verband 
houdende doelstellingen op het gebied van vervoer die in een openbaredienstcontract zijn 
vastgelegd.
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Amendement 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen het in artikel 10 
bedoelde toegangsrecht beperken op 
verbindingen tussen een vertrekpunt en een 
bestemming waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten overeenkomstig 
de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 
Deze beperking mag niet tot gevolg 
hebben, dat het recht op het internationale 
traject passagiers te laten instappen op elk 
station en hen te laten uitstappen op een 
ander station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat liggen, wordt beperkt, behalve 
wanneer de uitoefening van dit recht het 
economische evenwicht van een 
openbaredienstcontract in gevaar zou 
brengen.

1. De lidstaten kunnen het in artikel 10 
bedoelde toegangsrecht beperken op 
verbindingen tussen een vertrekpunt en een 
bestemming waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten overeenkomstig 
de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 
Deze beperking mag niet tot gevolg 
hebben, dat het recht op het internationale 
traject passagiers te laten instappen op elk 
station en hen te laten uitstappen op een 
ander station, ook wanneer die in dezelfde 
lidstaat of op het traject van een 
binnenlandse dienst liggen, wordt beperkt, 
behalve wanneer de uitoefening van dit 
recht het economische evenwicht van
diensten waarvoor een 
openbaredienstcontract is gesloten in 
gevaar zou brengen.

Or. it

Amendement 375
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De voorwaarden voor de toegang tot 
de spoorweginfrastructuur mogen niet 
leiden tot de onmogelijkheid voor de 
passagiers tot het verkrijgen van 
informatie en het kopen van een 
vervoerbewijs om van de ene naar de 
andere plaats te reizen, ongeacht hoeveel 
exploitanten van spoorvervoer geheel of 
gedeeltelijk de passagiersvervoersdiensten 
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tussen die twee plaatsen verlenen.

Or. ro

Motivering

De voorwaarden voor de toegang tot de spoorweginfrastructuur mogen niet leiden tot de 
onmogelijkheid voor de passagiers tot het verkrijgen van informatie en het kopen van een 
vervoerbewijs om van de ene naar de andere plaats te reizen, ongeacht hoeveel exploitanten 
van spoorvervoer geheel of gedeeltelijk de passagiersvervoersdiensten tussen die twee 
plaatsen verlenen.

Amendement 376
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Of het economische evenwicht van een 
openbaredienstcontract al dan niet in 
gevaar komt, wordt door de in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie of 
instanties bepaald op basis van een 
objectieve economische analyse aan de 
hand van vooraf vastgestelde criteria, op 
verzoek van een van de volgende partijen:

2. Of de algemene structuur van een 
openbaredienstcontract al dan niet in 
gevaar komt, wordt door de in artikel 55 
bedoelde regelgevende instantie of 
instanties bepaald op basis van een 
objectieve economische analyse aan de 
hand van vooraf vastgestelde criteria, op 
verzoek van een van de volgende partijen:

Or. fr

Motivering

De diensten van algemeen belang moeten voorrang genieten en vertegenwoordigers van 
gebruikers en werknemers moet weer in staat worden gesteld te ageren.

Amendement 377
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Of het economische evenwicht van een 
openbaredienstcontract al dan niet in 
gevaar komt, wordt door de in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie of 
instanties bepaald op basis van een 
objectieve economische analyse aan de 
hand van vooraf vastgestelde criteria, op 
verzoek van een van de volgende partijen:

2. De in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie of instanties 
kan worden verzocht om in het geval van 
een geschil over de door de autoriteit
overeenkomstig lid 1 genomen beslissing 
een besluit te nemen op basis van een 
objectieve economische analyse aan de 
hand van vooraf vastgestelde criteria, op 
verzoek van een van de volgende partijen:

Or. en

Motivering

De toezichthoudende instantie wordt alleen in het geval van een geschil verzocht tussenbeide 
te komen.

Amendement 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Of het economische evenwicht van een 
openbaredienstcontract al dan niet in 
gevaar komt, wordt door de in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie of 
instanties bepaald op basis van een 
objectieve economische analyse aan de 
hand van vooraf vastgestelde criteria, op 
verzoek van een van de volgende partijen:

2. Of het economische evenwicht van 
diensten waarvoor een 
openbaredienstcontract is gesloten al dan 
niet in gevaar komt, wordt door de in 
artikel 55 bedoelde toezichthoudende 
instantie of instanties bepaald op basis van 
een objectieve economische analyse aan de 
hand van vooraf vastgestelde criteria, op 
verzoek van een van de volgende partijen:

Or. it

Amendement 379
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) organisaties van 
vertegenwoordigers van gebruikers en 
personeelsleden.

Or. fr

Motivering

De diensten van algemeen belang moeten voorrang genieten en vertegenwoordigers van 
gebruikers en werknemers moet weer in staat worden gesteld te ageren.

Amendement 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten en de 
spoorwegondernemingen die de openbare 
diensten verrichten, delen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie de informatie 
mee die redelijkerwijs nodig is om tot een 
besluit te komen. De toezichthoudende 
instantie onderzoekt de verstrekte 
informatie en pleegt daarbij, indien nodig, 
overleg met alle betrokken partijen; binnen 
een vooraf bepaalde redelijke termijn, en 
stelt, in ieder geval binnen twee maanden
na ontvangst van alle relevante informatie, 
de betrokken partijen in kennis van haar 
met redenen omklede besluit.

De bevoegde autoriteiten en de 
spoorwegondernemingen die de openbare 
diensten verrichten, delen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie de informatie 
mee die redelijkerwijs nodig is om tot een 
besluit te komen. De toezichthoudende 
instantie onderzoekt de verstrekte 
informatie en pleegt daarbij, indien nodig, 
overleg met alle betrokken partijen; binnen 
een vooraf bepaalde redelijke termijn, en in 
ieder geval binnen 20 werkdagen na 
ontvangst van het verzoek, stelt zij de 
betrokken partijen in kennis van haar met 
redenen omklede besluit.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat spoorwegondernemingen kunnen rekenen op een tijdige 
beslissing over hun aanvragen voor toewijzing van treinpaden en hun verzoeken om 
arbitrage.
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Amendement 381
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten en de 
spoorwegondernemingen die de openbare 
diensten verrichten, delen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie de informatie 
mee die redelijkerwijs nodig is om tot een 
besluit te komen. De toezichthoudende 
instantie onderzoekt de verstrekte 
informatie en pleegt daarbij, indien nodig, 
overleg met alle betrokken partijen; binnen 
een vooraf bepaalde redelijke termijn, en 
stelt, in ieder geval binnen twee maanden
na ontvangst van alle relevante informatie, 
de betrokken partijen in kennis van haar 
met redenen omklede besluit.

De bevoegde autoriteiten en de 
spoorwegondernemingen die de openbare 
diensten verrichten, delen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie de informatie 
mee die redelijkerwijs nodig is om tot een 
besluit te komen. De toezichthoudende 
instantie onderzoekt de verstrekte 
informatie en pleegt daarbij, indien nodig, 
overleg met alle betrokken partijen; binnen 
twee weken na ontvangst van alle relevante 
informatie, stelt zij de betrokken partijen in 
kennis van haar met redenen omklede 
besluit.

Or. en

Motivering

Er moet worden gestreefd naar een termijn van twee weken.

Amendement 382
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten en de 
spoorwegondernemingen die de openbare 
diensten verrichten, delen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie de informatie 
mee die redelijkerwijs nodig is om tot een 
besluit te komen. De toezichthoudende 
instantie onderzoekt de verstrekte 
informatie en pleegt daarbij, indien nodig, 
overleg met alle betrokken partijen; binnen 
een vooraf bepaalde redelijke termijn, en 

De bevoegde autoriteiten en de 
spoorwegondernemingen die de openbare 
diensten verrichten, delen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie de informatie 
mee die redelijkerwijs nodig is om tot een 
besluit te komen. De toezichthoudende 
instantie onderzoekt de verstrekte 
informatie en pleegt daarbij, indien nodig, 
overleg met alle betrokken partijen; binnen 
een vooraf bepaalde redelijke termijn, en 
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stelt, in ieder geval binnen twee maanden 
na ontvangst van alle relevante informatie, 
de betrokken partijen in kennis van haar 
met redenen omklede besluit.

stelt, in ieder geval binnen één maand na 
ontvangst van alle relevante informatie, de 
betrokken partijen in kennis van haar met 
redenen omklede besluit.

Or. de

Motivering

Het tijdsbestek waarbinnen zij haar besluiten neemt, is kenmerkend voor een effectieve 
toezichthoudende instantie. Daarom moeten besluiten en eventueel corrigerende maatregelen 
binnen één maand worden genomen.

Amendement 383
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten en de 
spoorwegondernemingen die de openbare 
diensten verrichten, delen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie de informatie 
mee die redelijkerwijs nodig is om tot een
besluit te komen. De toezichthoudende 
instantie onderzoekt de verstrekte 
informatie en pleegt daarbij, indien nodig, 
overleg met alle betrokken partijen; binnen 
een vooraf bepaalde redelijke termijn, en 
stelt, in ieder geval binnen twee maanden 
na ontvangst van alle relevante informatie, 
de betrokken partijen in kennis van haar 
met redenen omklede besluit.

De bevoegde autoriteiten en de 
spoorwegondernemingen die de openbare 
diensten verrichten, delen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie alle informatie 
mee die van hen gevraagd wordt om 
ervoor te zorgen dat de toezichthoudende 
instantie het juiste besluit kan nemen. De 
toezichthoudende instantie onderzoekt de 
verstrekte informatie en pleegt daarbij, 
indien nodig, overleg met alle betrokken 
partijen; binnen een vooraf bepaalde 
redelijke termijn, en stelt, in ieder geval 
binnen twee maanden na ontvangst van alle 
relevante informatie, de betrokken partijen 
in kennis van haar met redenen omklede 
besluit.

Or. es

Motivering

De toezichthoudende instantie moet over alle informatie beschikken om het juiste besluit te 
kunnen nemen.
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Amendement 384
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen, 
waarin de voor de toepassing van de leden 
1, 2 en 3 van dit artikel te volgen 
procedure en criteria nader worden 
bepaald. Deze maatregelen, die tot doel 
hebben de eenvormige tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn te verzekeren, worden 
overeenkomstig artikel 63, lid 3 
vastgesteld als uitvoeringsbesluiten.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Er is geen reden de Commissie ongepaste middelen in handen te geven om zich over nationale 
spoorwegaangelegenheden te buigen.

Amendement 385
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen, 
waarin de voor de toepassing van de leden 
1, 2 en 3 van dit artikel te volgen 
procedure en criteria nader worden 
bepaald. Deze maatregelen, die tot doel 
hebben de eenvormige tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn te verzekeren, worden 
overeenkomstig artikel 63, lid 3, 
vastgesteld als uitvoeringsbesluiten.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Maatregelen en bijgewerkte criteria moeten worden vastgesteld volgens de 
medebeslissingsprocedure.

Amendement 386
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen tevens het recht 
passagiers te laten in- en uitstappen op 
stations in dezelfde lidstaat op het traject 
van een internationale 
passagiersvervoerdienst beperken wanneer 
een exclusief recht voor het vervoer van 
passagiers tussen deze stations is 
toegekend uit hoofde van een 
concessiecontract dat vóór 4 december 
2007 is gegund op basis van een eerlijke op 
concurrentie stoelende 
aanbestedingsprocedure en overeenkomstig 
de toepasselijke beginselen van het 
Unierecht. Deze beperking kan gelden 
gedurende de oorspronkelijke duur van het 
contract, of 15 jaar, naargelang welk 
tijdsbestek het kortst is.

5. De lidstaten kunnen tevens het recht 
passagiers te laten in- en uitstappen op 
stations in dezelfde lidstaat beperken 
wanneer een exclusief recht voor het 
vervoer van passagiers tussen deze stations 
is toegekend uit hoofde van een 
concessiecontract dat vóór 4 december 
2007 is gegund op basis van een eerlijke op 
concurrentie stoelende 
aanbestedingsprocedure en overeenkomstig 
de toepasselijke beginselen van het 
Unierecht. Deze beperking kan gelden 
gedurende de oorspronkelijke duur van het 
contract, of 15 jaar, naargelang welk 
tijdsbestek het kortst is.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in de richtlijn rekening te kunnen houden met de 
liberalisering van de nationale markt voor passagiersdiensten. We moeten niet wachten tot de 
Europese Commissie in 2012 met een voorstel komt, maar moeten reeds bij de huidige 
herschikking voorzien in een verdere openstelling van de Europese markt voor concurrentie.

Amendement 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen tevens het recht 
passagiers te laten in- en uitstappen op 
stations in dezelfde lidstaat op het traject 
van een internationale 
passagiersvervoerdienst beperken wanneer 
een exclusief recht voor het vervoer van 
passagiers tussen deze stations is 
toegekend uit hoofde van een 
concessiecontract dat vóór 4 december 
2007 is gegund op basis van een eerlijke op 
concurrentie stoelende 
aanbestedingsprocedure en overeenkomstig 
de toepasselijke beginselen van het 
Unierecht. Deze beperking kan gelden 
gedurende de oorspronkelijke duur van het 
contract, of 15 jaar, naargelang welk 
tijdsbestek het kortst is.

5. De lidstaten kunnen tevens het recht 
passagiers te laten in- en uitstappen op 
stations in dezelfde lidstaat op het traject 
van een internationale en/of nationale
passagiersvervoerdienst beperken wanneer 
een exclusief recht voor het vervoer van 
passagiers tussen deze stations is 
toegekend uit hoofde van een 
concessiecontract dat vóór 4 december 
2007 is gegund op basis van een eerlijke op 
concurrentie stoelende 
aanbestedingsprocedure en overeenkomstig 
de toepasselijke beginselen van het 
Unierecht. Deze beperking kan gelden 
gedurende de oorspronkelijke duur van het 
contract, of 15 jaar, naargelang welk 
tijdsbestek het kortst is.

Or. fr

Motivering

Dit amendement beoogt het toepassingsgebied van de bepaling uit te breiden tot de nationale 
passagiersvervoerdiensten.

Amendement 388
Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal aan het Europees 
Spoorwegbureau de opdracht geven om 
een vergelijkende analyse te maken over 
het vastleggen van de hoogte van de 
heffingen in de lidstaten, om te komen tot 
een eenvormige berekeningsmethode voor 
het bepalen van de hoogte van de 
heffingen.

Or. nl
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Amendement 389
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De spoorwegondernemingen hebben op 
een niet-discriminerende basis recht op het 
in bijlage III, punt 1, vastgestelde 
minimumtoegangspakket.

1. De infrastructuurbeheerders voorzien 
de spoorwegondernemingen op een niet-
discriminerende basis van het in bijlage III, 
punt 1, vastgestelde 
minimumtoegangspakket.

Or. en

Amendement 390
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De spoorwegondernemingen hebben op 
een niet-discriminerende basis recht op het
in bijlage III, punt 1, vastgestelde 
minimumtoegangspakket.

1. De infrastructuurbeheerders verlenen 
de spoorwegondernemingen op een niet-
discriminerende basis toegang tot de in 
bijlage III vermelde diensten.

Or. en

Motivering

Belangrijke verduidelijking van de tekst om te onderstrepen dat de eerste stap tot het verlenen 
van toegang een zaak is van de infrastructuurbeheerder.

Amendement 391
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De spoorwegondernemingen hebben op 
een niet-discriminerende basis recht op het 
in bijlage III, punt 1, vastgestelde 
minimumtoegangspakket.

1. De infrastructuurbeheerders voorzien 
de spoorwegondernemingen op een niet-
discriminerende basis van het in bijlage III, 
punt 1, vastgestelde 
minimumtoegangspakket.

Or. en

Amendement 392
Dieter-Lebrecht Koch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De spoorwegondernemingen hebben op 
een niet-discriminerende basis recht op het 
in bijlage III, punt 1, vastgestelde 
minimumtoegangspakket.

1. De infrastructuurbeheerders stellen de
spoorwegondernemingen op een niet-
discriminerende basis het in bijlage III, 
punt 1, vastgestelde 
minimumtoegangspakket ter beschikking.

Or. de

Amendement 393
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend.

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend en de
verzoeken van spoorwegondernemingen 
mogen slechts worden afgewezen als er, 
onder marktvoorwaarden, haalbare 
alternatieven bestaan. Indien de diensten 
niet door één enkele 
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infrastructuurbeheerder worden 
aangeboden, moet de verstrekker van de 
hoofdinfrastructuur alles doen wat 
redelijkerwijs mogelijk is om de 
verschaffing van deze diensten te 
vergemakkelijken.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement blijven de verplichtingen van aanbieders van dienstvoorzieningen 
gehandhaafd in afwachting van de interpretatie die het Europese Hof van Justitie hieraan zal 
geven, aan wie de Commissie de kwestie heeft voorgelegd.

Amendement 394
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend.

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
mogelijkheden voor toegang tot diensten 
alsmede het gebruik daarvan worden door 
alle aanbieders van dienstvoorzieningen op 
een niet-discriminerende wijze verleend, 
nu deze diensten worden beschouwd als 
essentiële faciliteiten als omschreven in 
artikel 3 (21 bis nieuw).

Or. fr

Motivering

De spoortoegang die nodig is om van de essentiële faciliteiten gebruik te kunnen maken dient 
op niet-discriminerende wijze te worden gegarandeerd.

Amendement 395
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend.

2. De aanbieders van dienstvoorzieningen
verlenen aan de spoorwegondernemingen 
op een niet-discriminerende wijze de in 
bijlage III, punt 2 bedoelde diensten, 
onder het toezicht van de 
toezichthoudende instantie.

Or. en

Amendement 396
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend.

2. Spoorwegexploitanten die 
dienstenvoorzieningen als bedoeld in 
bijlage III, punt 2, aanbieden kunnen bij 
de uitvoering van die activiteiten worden 
gecontroleerd door de toezichthoudende 
instantie, teneinde geschillen of 
onredelijke vertraging te voorkomen; om 
volledige transparantie en een eerlijke 
toegang tot hun voorzieningen te 
waarborgen dienen de betrokken 
spoorwegexploitanten, ongeacht hun 
eigendomsstructuur en ongeacht de vraag 
of zij deel uitmaken van een geïntegreerde 
spoorwegondernemingsgroep, een 
gescheiden boekhouding te voeren voor 
elke dienstvoorziening waartoe zij toegang 
verlenen.

Or. en

Motivering

De beschikbaarheid en toegang tot dienstvoorzieningen is essentieel voor de activiteiten van 
spoorwegondernemingen. Om transparantie te waarborgen moeten aanbieders van 
spoorwegdiensten, ongeacht hun eigendomsstructuur en ongeacht of zij tot een geïntegreerde 
ondernemingsgroep behoren, een gescheiden boekhouding voeren.
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Amendement 397
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend.

2. De aanbieders van dienstvoorzieningen
verlenen aan de spoorwegondernemingen 
op een niet-discriminerende wijze de in 
bijlage III, punt 2 bedoelde diensten, 
onder het toezicht van de 
toezichthoudende instantie.

Or. en

Amendement 398
Dieter-Lebrecht Koch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend. 

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze aan de 
spoorwegondernemingen verleend, onder 
toezicht van de regelgevende instantie.

Or. de

Amendement 399
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 2. Alle aanbieders van dienstvoorzieningen 
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diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend.

verlenen op een niet-discriminerende wijze 
toegang tot de in bijlage III, punt 2 
bedoelde diensten en het gebruik daarvan.

Or. en

Amendement 400
Mathieu Grosch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend.

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 
diensten worden door alle aanbieders van 
dienstvoorzieningen op een niet-
discriminerende wijze verleend, aangezien 
deze diensten essentiële voorzieningen 
vormen als bedoeld in artikel 3, punt 21 
bis (nieuw).

Or. en

Amendement 401
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een
onderneming of entiteit die ook actief is 
en over een machtspositie beschikt op 
tenminste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de 
exploitant op zodanige wijze 
georganiseerd, dat hij juridisch, 
organisatorisch en wat de besluitvorming 
aangaat, onafhankelijk is van deze 
onderneming of entiteit.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Overbodig gezien de het bepaalde in lid 2, alinea 1.

Amendement 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een 
onderneming of entiteit die ook actief is 
en over een machtspositie beschikt op 
tenminste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de 
exploitant op zodanige wijze 
georganiseerd, dat hij juridisch, 
organisatorisch en wat de besluitvorming 
aangaat, onafhankelijk is van deze 
onderneming of entiteit.

Exploitanten van een dienstvoorziening
voeren een gescheiden boekhouding voor 
elke categorie dienstvoorzieningen als 
bedoeld in bijlage III, punt 2.

Or. en

Amendement 403
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een 
onderneming of entiteit die ook actief is en 
over een machtspositie beschikt op ten 
minste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de 
exploitant op zodanige wijze 

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een 
onderneming of entiteit die ook actief is en 
over een machtspositie beschikt op ten 
minste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de 
exploitant op zodanige wijze 
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georganiseerd, dat hij juridisch, 
organisatorisch en wat de besluitvorming 
aangaat, onafhankelijk is van deze 
onderneming of entiteit.

georganiseerd, dat hij volledige 
transparantie en een niet-discriminerende 
toegang tot het gebruik van en de toegang 
tot die diensten kan garanderen. Deze 
onafhankelijke positie houdt niet 
noodzakelijkerwijs in dat er een 
afzonderlijke entiteit voor de 
dienstvoorzieningen moet worden 
opgericht. Het bevoegde nationale 
regelgevende orgaan houdt toezicht op de 
toegangsvoorwaarden.

Or. fr

Motivering

De volledige scheiding van de vervoersdiensten zal niet tot eerlijke concurrentie voor wat 
betreft deze activiteiten leiden. Die scheiding zal extra organisatorische lasten en meer 
bureaucratie tot gevolg hebben, en zal de administratieve lasten doen stijgen. De 
bevoegdheden van de respectieve nationale regelgevende organen moeten uitgebreid worden 
opdat zij kunnen controleren of de beslissingen op transparante wijze zijn genomen en of er 
geen sprake is van discriminerende praktijken.

Amendement 404
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een 
onderneming of entiteit die ook actief is 
en over een machtspositie beschikt op 
tenminste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de 
exploitant op zodanige wijze 
georganiseerd, dat hij juridisch, 
organisatorisch en wat de besluitvorming 
aangaat, onafhankelijk is van deze 
onderneming of entiteit.

Om volledige transparantie en een niet-
discriminerende toegang tot de in bijlage 
III, punt 2, bedoelde dienstvoorzieningen 
en de dienstverlening in deze 
voorzieningen te waarborgen, voeren de 
exploitanten van dergelijke 
dienstvoorzieningen een gescheiden 
boekhouding voor de dienstvoorzieningen 
in kwestie.

Or. en
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Amendement 405
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een 
onderneming of entiteit die ook actief is en 
over een machtspositie beschikt op
tenminste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de
exploitant op zodanige wijze 
georganiseerd, dat hij juridisch, 
organisatorisch en wat de besluitvorming 
aangaat, onafhankelijk is van deze 
onderneming of entiteit.

Om volledige transparantie en een niet-
discriminerende toegang tot de in bijlage 
III, punt 2, onder a), b), c), e) en g), 
bedoelde dienstvoorzieningen en de 
dienstverlening in deze voorzieningen te 
waarborgen wanneer de exploitanten van 
dergelijke dienstvoorzieningen direct of 
indirect worden gecontroleerd door een 
onderneming of entiteit die ook actief is en 
over een machtspositie beschikt op de 
nationale markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, zijn de 
exploitanten van die dienstvoorzieningen
op zodanige wijze georganiseerd, dat zij
onafhankelijk zijn van deze onderneming 
of entiteit. Een dergelijke 
onafhankelijkheid houdt niet in dat een 
aparte entiteit of onderneming moet 
worden opgericht voor 
dienstvoorzieningen.

Or. en

Amendement 406
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een 
onderneming of entiteit die ook actief is 
en over een machtspositie beschikt op 

Schrappen
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tenminste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de 
exploitant op zodanige wijze 
georganiseerd, dat hij juridisch, 
organisatorisch en wat de besluitvorming 
aangaat, onafhankelijk is van deze 
onderneming of entiteit.

Or. de

Motivering

De bereidheid tot investeringen in dienstvoorzieningen zal afnemen. De opbouwer/exploitant 
van de inrichting kan er niet meer van uitgaan dat hij in zijn eigen behoefte kan voorzien, 
omdat derden, waarvan hij het bedrijfsplan noch kent noch kan inschatten, automatisch onder 
dezelfde voorwaarden toegang krijgen en met hem om capaciteiten concurreren. Aan de 
andere kant draagt de exploitant van de dienstvoorziening wel het ondernemersrisico voor de 
dienstvoorziening. De regelingen zorgen voor een slecht investeringsklimaat en zijn een 
onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht.

Amendement 407
Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een 
onderneming of entiteit die ook actief is en 
over een machtspositie beschikt op 
tenminste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de 
exploitant op zodanige wijze 
georganiseerd, dat hij juridisch, 
organisatorisch en wat de besluitvorming 
aangaat, onafhankelijk is van deze 
onderneming of entiteit.

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening behoort tot een 
spoorwegonderneming die ook actief is en 
over een machtspositie beschikt op 
tenminste één van de markten voor 
spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 
voorziening wordt gebruikt, is de 
exploitant op zodanige wijze 
georganiseerd, dat hij juridisch, 
organisatorisch en wat de besluitvorming 
aangaat, onafhankelijk is van deze 
spoorwegonderneming.

Or. it
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Motivering

Het amendement voorziet dat de vereisten op het gebied van organisatorische 
onafhankelijkheid voor exploitanten van dienstvoorzieningen gesteld worden aan 
spoorwegondernemingen aangezien de onafhankelijkheidsvereisten die reeds voorzien zijn 
voor de infrastructuurbeheerders ook de onafhankelijkheid waarborgen van de 
dienstvoorzieningen die zij beheren.

Amendement 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het 
bestaan van een levensvatbaar alternatief 
ligt bij de exploitant van de 
dienstvoorziening.

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer het 
capaciteitsoverschot niet toereikend is om 
aan de aanvragen voor toegang te 
voldoen. De exploitant van de 
dienstvoorziening moet de afwijzing met 
redenen omkleden en het gebrek aan 
voldoende capaciteit aantonen. In het 
geval van een geschil kan de aanvrager in 
tegen de weigering van toegang beroep 
instellen bij de toezichthoudende 
instantie.

Or. en

Amendement 409
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening worden binnen een 
door de nationale toezichthoudende 
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levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 
exploitant van de dienstvoorziening.

instantie vastgestelde termijn beantwoord 
en mogen slechts worden afgewezen, 
wanneer er levensvatbare alternatieven zijn 
die hen in staat stellen, de betrokken 
goederen- of passagiersdienst op hetzelfde 
traject onder economisch aanvaardbare 
voorwaarden te exploiteren. De bewijslast 
voor het bestaan van een levensvatbaar 
alternatief ligt bij de exploitant van de 
dienstvoorziening.

Or. en

Amendement 410
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het 
bestaan van een levensvatbaar alternatief 
ligt bij de exploitant van de 
dienstvoorziening.

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de in bijlage III, punt 2 bedoelde
dienstvoorzieningen mogen enkel en 
alleen worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn, onder 
marktvoorwaarden, of wanneer de in 
artikel 55 bedoelde regelgevende instantie, 
nadat deze is geraadpleegd en de 
afwijzing heeft onderzocht, van mening is 
dat er een geldige reden voor de exploitant 
van de dienstvoorziening is om de toegang 
tot de gevraagde dienst te weigeren. 
Indien de exploitant van de 
dienstvoorziening de beslissling van de 
regelgevende instantie betwist, heeft hij 
het recht deze weigering om toegang te 
verlenen met redenen te omkleden.

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie is niet voldoende duidelijk voor wat betreft de definitie van 
essentiële faciliteiten. De rol van de regelgevende instantie bij een weigering om toegang te 
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verlenen, moet eveneens duidelijker worden omschreven.

Amendement 411
Hubert Pirker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij 
de exploitant van de dienstvoorziening.

Een verzoek van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mag slechts worden 
afgewezen, wanneer er levensvatbare 
alternatieven zijn die hen in staat stellen, 
de betrokken goederen- of passagiersdienst 
op hetzelfde traject onder economisch 
aanvaardbare voorwaarden te exploiteren. 
Wanneer een verzoek wordt afgewezen, 
heeft de exploitant van de 
dienstvoorziening de plicht om de redenen 
voor de afwijzing tegenover de indiener 
van het verzoek en de regelgevende 
instantie aan te voeren. De 
toezichthoudende instantie beoordeelt de 
redenen voor de afwijzing en neemt 
eventueel corrigerende maatregelen. Op 
het besluit van de toezichthoudende 
instantie is artikel 56, lid 2, alinea 2, van 
toepassing.

Or. de

Motivering

Het is de taak van de toezichthoudende instantie om de redenen voor de afwijzing te 
beoordelen en eventueel in te grijpen.

Amendement 412
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 
exploitant van de dienstvoorziening.

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die de 
aanvragende spoorwegonderneming in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde of een 
alternatief traject onder economisch 
aanvaardbare voorwaarden te exploiteren. 
Dit houdt niet in dat de exploitant van de 
dienstvoorziening verplicht is 
investeringen te doen opdat hij in staat is 
alle aangevraagde capaciteiten ter 
beschikking te stellen. De bewijslast voor 
het bestaan van een levensvatbaar 
alternatief ligt bij de toezichthoudende 
instantie. De exploitant moet elke 
weigering van toegang tot zijn voorziening 
of tot de desbetreffende dienstverlening 
met redenen omkleden.

Or. en

Amendement 413
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 
exploitant van de dienstvoorziening.

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die de 
aanvragende spoorwegonderneming in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde of een 
alternatief traject onder economisch 
aanvaardbare voorwaarden te exploiteren. 
Dit houdt niet in dat de exploitant van de 



PE467.166v01-00 172/200 AM\870642NL.doc

NL

dienstvoorziening verplicht is 
investeringen te doen opdat hij in staat is 
alle aangevraagde capaciteiten ter 
beschikking te stellen. De bewijslast voor 
het bestaan van een levensvatbaar 
alternatief ligt bij de toezichthoudende 
instantie, teneinde geschillen en 
vertragingen uit te sluiten.

Or. en

Motivering

Ingeval de toegang wordt geweigerd door de exploitant van de betrokken dienstvoorziening, 
kan de toezichthoudende instantie, die van de daartoe nodige informatie dient te worden 
voorzien, het gebruik van economisch levensvatbare alternatieve trajecten voorstellen.

Amendement 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij
de exploitant van de dienstvoorziening.

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. In geval van betwisting 
beoordeelt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie de afwijzing 
op basis van de door de partijen 
aangeleverde elementen. De exploitant 
van de dienstvoorziening dient zijn 
afwijzende beslissing te allen tijde te 
motiveren.

Or. fr
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Amendement 415
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij 
de exploitant van de dienstvoorziening.

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren.

Or. de

Motivering

De bereidheid tot investeringen in dienstvoorzieningen zal afnemen. De opbouwer/exploitant 
van de inrichting kan er niet meer van uitgaan dat hij in zijn eigen behoefte kan voorzien, 
omdat derden, waarvan hij het bedrijfsplan noch kent noch kan inschatten, automatisch onder 
dezelfde voorwaarden toegang krijgen en met hem om capaciteiten concurreren. Aan de 
andere kant draagt de exploitant van de dienstvoorziening wel het ondernemersrisico voor de 
dienstvoorziening. De regelingen zorgen voor een slecht investeringsklimaat en zijn een 
onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht.

Amendement 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
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economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij 
de exploitant van de dienstvoorziening.

economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een verzoek om toegang 
tot zijn dienstvoorziening afwijst, is hij 
verplicht zijn weigering schriftelijk te 
motiveren.

Or. pl

Motivering

Wanneer de exploitant van een dienstvoorziening een verzoek om toegang tot het door hem 
beheerde eigendom afwijst, kan hij niet verplicht worden het bestaan te bewijzen van een 
economisch en technisch levensvatbaar alternatief waarnaar de aanvrager kan overschakelen 
zonder een materiële verhoging van zijn kosten, omdat hij niet op de hoogte is van de 
voorzieningen die andere exploitanten in beheer hebben.

Amendement 417
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 
exploitant van de dienstvoorziening.

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 
exploitant van de dienstvoorziening. Onder 
dienstvoorzieningen worden verstaan 
werkplaatsen, onderhoudsvoorzieningen, 
apparatuur en hoognodige 
spooraansluitingen, zij- en rangeersporen 
voor de exploitatie en het bereiken van de 
onderhoudsvoorzieningen, evenals 
terminals en particuliere rangeerstations.

Or. de
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Amendement 418
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 
exploitant van de dienstvoorziening.

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening en verlening van 
desbetreffende diensten mogen slechts 
worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die de 
aanvragende spoorwegonderneming in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde of een 
alternatief traject onder economisch 
aanvaardbare voorwaarden te exploiteren. 
Dit houdt niet in dat de exploitant van de 
dienstvoorziening verplicht is 
investeringen te doen opdat hij in staat is 
alle aangevraagde capaciteiten ter 
beschikking te stellen. De bewijslast voor 
het bestaan van een levensvatbaar 
alternatief ligt bij de toezichthoudende 
instantie. De exploitant moet elke 
weigering van toegang tot zijn voorziening 
of tot de desbetreffende dienstverlening 
met redenen omkleden.

Or. en

Amendement 419
Mathieu Grosch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 

De verzoeken van de 
spoorwegondernemingen om toegang tot 
de dienstvoorziening mogen slechts 
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worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare alternatieven zijn die hen in 
staat stellen, de betrokken goederen- of 
passagiersdienst op hetzelfde traject onder 
economisch aanvaardbare voorwaarden te 
exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 
van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 
exploitant van de dienstvoorziening.

worden afgewezen, wanneer er 
levensvatbare en aanvaardbare 
alternatieven zijn die hen in staat stellen, 
de betrokken goederen- of passagiersdienst 
op hetzelfde traject onder economisch 
aanvaardbare voorwaarden te exploiteren. 
De bewijslast voor het bestaan van een 
levensvatbaar alternatief ligt bij de 
exploitant van de dienstvoorziening.

Or. en

Amendement 420
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De exploitant moet elke weigering van 
toegang tot zijn voorziening of tot de 
desbetreffende specifieke dienstverlening 
met redenen omkleden.

Or. en

Motivering

Het is redelijk dat een passende motivering moet worden gegeven om een eventueel onderzoek 
door de toezichthoudende instantie te vergemakkelijken.

Amendement 421
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
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alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die 
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die 
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming. Indien het niet 
mogelijk is om een deel van de 
beschikbare capaciteit aan andere 
spoorwegondernemingen toe te wijzen 
dan aan de ondernemingen die deel 
uitmaken van de entiteit of onderneming 
waartoe de exploitant van de voorziening 
zelf behoort, ontwikkelt de 
toezichthoudende instantie in 
samenwerking met alle betrokken 
belanghebbenden alternatieve 
oplossingen.

Or. en

Motivering

Indien het niet mogelijk is om een deel van de beschikbare capaciteit aan andere 
spoorwegondernemingen toe te wijzen dan aan de ondernemingen die deel uitmaken van de 
entiteit of onderneming waartoe de exploitant van de voorziening zelf behoort, ontwikkelt de 
toezichthoudende instantie in samenwerking met alle betrokken belanghebbenden alternatieve 
oplossingen.

Amendement 422
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen 
levensvatbaar alternatief beschikbaar is 
en het op basis van aantoonbare 
behoeften onmogelijk is aan alle 
verzoeken om capaciteit voor de betrokken 
voorziening tegemoet te komen, neemt de 
in artikel 55 bedoelde toezichthoudende 
instantie uit eigen beweging of op grond 
van een klacht de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen, dat een passend deel van 
de capaciteit wordt voorbehouden aan 
andere spoorwegondernemingen dan die 
welke deel uitmaken van de onderneming 
of de entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties 
die specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, gebruikt
hij eventuele capaciteitsoverschotten om 
aan de verzoeken om toegang te voldoen.

Or. en

Amendement 423
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 

Wanneer de exploitant van deze
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
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te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om te controleren of 
het verzoek zonder geldige reden is 
geweigerd, en er in dat geval voor te 
zorgen, dat een passend deel van de 
capaciteit wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Indien er echter 
nieuwe voorzieningen en technische 
installaties specifiek voor een nieuw type 
rollend materieel zijn ontworpen in het 
kader van een openbaredienstcontract 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1370/2007, kan het gebruik daarvan bij 
voorrang worden voorbehouden aan de 
contracterende onderneming voor de duur 
van het contract, zoals nodig voor de 
levering van de openbare dienst. In de 
overige gevallen kunnen deze faciliteiten 
gedurende een periode van tien jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming. Alle overcapaciteit 
dient echter toegankelijk te zijn voor elke 
andere spoorwegonderneming, een en 
ander onder toezicht van de 
toezichthoudende instantie.

Or. fr

Motivering

De toezichthoudende instantie dient te controleren of een weigering om toegang te verlenen 
tot dienstvoorzieningen al dan niet geldig is. Mocht er geen geldige reden voor weigering 
zijn, dan kan de toezichthoudende instantie gelasten dat de verzoeker toegang tot de 
desbetreffende dienstvoorzieningen wordt verleend. Om te voorkomen dat nieuwkomers 
kunstmatig worden uitgesloten, moet overcapaciteit voor alle ondernemingen toegankelijk 
zijn.



PE467.166v01-00 180/200 AM\870642NL.doc

NL

Amendement 424
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties 
die specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen.

Or. en

Amendement 425
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties 
die specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Wanneer de spoorwegexploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen.

Or. en

Motivering

De informatie waarover de toezichthoudende instantie beschikt en die is opgenomen in de 
netverklaring volstaat om een oplossing te vinden.

Amendement 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de Wanneer de exploitant van de 
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dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen,
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die 
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
beoordeelt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie of de 
voorziening noodzakelijk is voor de 
exploitatie van vervoersdiensten en neemt, 
indien nodig, uit eigen beweging of op 
grond van een klacht de nodige 
maatregelen om na te gaan of een verzoek 
onterecht is afgewezen en om er, in dat 
geval, voor te zorgen dat een passend deel 
van de capaciteit die beschikbaar kan 
worden gesteld, wordt voorbehouden aan 
andere spoorwegondernemingen dan die 
welke deel uitmaken van de onderneming 
of de entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die 
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Or. it

Motivering

Het amendement voorziet dat de toezichthoudende instantie beoordeelt of de voorziening 
noodzakelijk is voor de exploitatie van vervoersdiensten en nagaat of het verzoek tot gebruik 
onterecht is afgewezen.

Amendement 427
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die 
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer er geen 
levensvatbaar alternatief beschikbaar is en 
het op basis van aantoonbare behoeften 
onmogelijk is aan alle verzoeken om 
capaciteit voor de betrokken voorziening 
tegemoet te komen, neemt de in artikel 55 
bedoelde toezichthoudende instantie uit 
eigen beweging of op grond van een klacht 
de nodige maatregelen om te onderzoeken 
of de afwijzing van het verzoek 
ongerechtvaardigd was. Indien dit het 
geval is zorgt zij ervoor dat een passend 
deel van de capaciteit wordt voorbehouden 
aan andere spoorwegondernemingen dan 
die welke deel uitmaken van de 
onderneming of de entiteit waartoe de 
exploitant van de voorziening ook behoort. 
Nieuwe voorzieningen en technische 
installaties die specifiek voor een nieuw 
type rollend materieel zijn ontworpen, 
kunnen gedurende een periode van vijf jaar 
vanaf de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Or. de

Motivering

De bereidheid tot investeringen in dienstvoorzieningen zal afnemen. De opbouwer/exploitant 
van de inrichting kan er niet meer van uitgaan dat hij in zijn eigen behoefte kan voorzien, 
omdat derden, waarvan hij het bedrijfsplan noch kent noch kan inschatten, automatisch onder 
dezelfde voorwaarden toegang krijgen en met hem om capaciteiten concurreren. Aan de 
andere kant draagt de exploitant van de dienstvoorziening wel het ondernemersrisico voor de 
dienstvoorziening. De regelingen zorgen voor een slecht investeringsklimaat en zijn een 
onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht.

Amendement 428
Jörg Leichtfried
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties 
die specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen.

Or. en

Amendement 429
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
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te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 
dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die 
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie op grond van 
een klacht de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen, dat een passend deel van 
de capaciteit wordt voorbehouden aan 
andere spoorwegondernemingen dan die 
welke deel uitmaken van de onderneming 
of de entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die 
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Or. nl

Amendement 430
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 

Wanneer de exploitant van de 
dienstvoorziening een conflict vaststelt 
tussen verschillende verzoeken, tracht hij 
die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 
te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 
alternatief beschikbaar is en het op basis 
van aantoonbare behoeften onmogelijk is 
aan alle verzoeken om capaciteit voor de 
betrokken voorziening tegemoet te komen, 
neemt de in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie uit eigen 
beweging of op grond van een klacht de 
nodige maatregelen om elke vorm van 
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dat een passend deel van de capaciteit 
wordt voorbehouden aan andere 
spoorwegondernemingen dan die welke 
deel uitmaken van de onderneming of de 
entiteit waartoe de exploitant van de 
voorziening ook behoort. Nieuwe 
voorzieningen en technische installaties die 
specifiek voor een nieuw type rollend 
materieel zijn ontworpen, kunnen 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

discriminatie en/of ongelijke voorwaarden 
te voorkomen, teneinde transparantie te 
waarborgen. Nieuwe onderhouds- en 
andere technische voorzieningen die voor 
rollend materieel voor 
hogesnelheidsverkeer zijn ontworpen, 
overeenkomstig Beschikking nr. 
2008/232/EG van de Commissie van 21 
februari 2008 betreffende de technische 
specificatie inzake interoperabiliteit van 
het subsysteem rollend materieel van het 
trans-Europese
hogesnelheidsspoorwegsysteem1, kunnen 
worden voorbehouden aan één 
spoorwegonderneming gedurende een 
periode van tien jaar vanaf de start van de 
exploitatie, die, behoudens goedkeuring 
door de toezichthoudende instantie, 
eenmaal kan worden verlengd. 
Nieuwe voorzieningen en technische 
installaties die specifiek voor een nieuw 
type rollend materieel zijn ontworpen, 
kunnen gedurende een periode van vijf jaar 
vanaf de start van de exploitatie worden 
voorbehouden voor één 
spoorwegonderneming.

Or. en

Amendement 431
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet 
is gebruikt, biedt de eigenaar de 
exploitatie van de voorziening aan voor 
leasing of verhuring.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Dit voorstel betekent een inbreuk op het eigendomsrecht. De toezichthoudende instantie moet 
over voldoende bevoegdheden beschikken om de niet-discriminerende toegang tot de 
voorzieningen te waarborgen en te controleren.

Amendement 432
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet 
is gebruikt, biedt de eigenaar de 
exploitatie van de voorziening aan voor 
leasing of verhuring.

Schrappen

Or. en

Amendement 433
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet 
is gebruikt, biedt de eigenaar de 
exploitatie van de voorziening aan voor 
leasing of verhuring.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling in onzinnig gezien alle bepalingen die betrekking hebben op het verlenen van 
toegang tot spoorwegvoorzieningen.
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Amendement 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
ten minste twee opeenvolgende jaren niet 
is gebruikt, biedt de eigenaar de 
exploitatie van de voorziening aan voor 
leasing of verhuring.

Schrappen

Or. pl

Motivering

Deze bepaling heeft betrekking op de wijze van beheer van eigendommen en grijpt te diep in 
in het recht op eigendom, dat gegarandeerd wordt door de Verdragen van de Europese Unie. 
Het besluit om een dienstvoorziening te verhuren of te verkopen moet gebaseerd zijn op 
economische redenen en moet een autonoom besluit zijn van de eigenaar van die voorziening.

Amendement 435
Ismail Ertug

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of
verhuring.

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
ten minste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing,
verhuring of verkoop.

Or. de

Motivering

Het moet voor spoorwegondernemingen ook mogelijk zijn voorzieningen te verkopen.

Amendement 436
Brian Simpson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of
verhuring.

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste een jaar niet is gebruikt, biedt de 
eigenaar de exploitatie van de voorziening 
aan voor leasing, verhuring of verkoop met 
het oog op gebruik voor 
spoorwegactiviteiten.

Or. en

Amendement 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring.

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring of stelt hij de voorziening op 
verzoek open voor gebruik.

Or. en

Amendement 438
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet 
is gebruikt, biedt de eigenaar de 
exploitatie van de voorziening aan voor 
leasing of verhuring.

Schrappen
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Or. de

Motivering

De bereidheid tot investeringen in dienstvoorzieningen zal afnemen. De opbouwer/exploitant 
van de inrichting kan er niet meer van uitgaan dat hij in zijn eigen behoefte kan voorzien, 
omdat derden, waarvan hij het bedrijfsplan noch kent noch kan inschatten, automatisch onder 
dezelfde voorwaarden toegang krijgen en met hem om capaciteiten concurreren. Aan de 
andere kant draagt de exploitant van de dienstvoorziening wel het ondernemersrisico voor de 
dienstvoorziening. De regelingen zorgen voor een slecht investeringsklimaat en zijn een 
onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht.

Amendement 439
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring.

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt en belangstelling wordt getoond 
op basis van aantoonbare behoeften, biedt 
de eigenaar de exploitatie van de 
voorziening aan voor leasing of verhuring, 
tenzij de exploitant van de 
dienstvoorziening aantoont dat de 
voorziening onderworpen is aan een 
transformatieproces dat het gebruik ervan 
door een andere spoorwegonderneming in 
de weg staat.

Or. en

Amendement 440
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 

Wanneer de dienstvoorziening als bedoeld 
in bijlage II, punt 2, gedurende tenminste 
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gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring.

drie opeenvolgende jaren niet is gebruikt 
en spoorwegondernemingen aan de 
exploitant van de voorziening hun 
belangstelling te kennen hebben gegeven 
op basis van aantoonbare behoeften, biedt 
de eigenaar de exploitatie van de 
voorziening als spoorwegvoorziening 
geheel of gedeeltelijk aan voor leasing of 
verhuring, tenzij de exploitant van de 
dienstvoorziening aantoont dat de 
voorziening onderworpen is aan een 
transformatieproces dat het gebruik ervan 
door een andere spoorwegonderneming in 
de weg staat.

Or. en

Amendement 441
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring.

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
ten minste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor verkoop, 
leasing of verhuring, tenzij de eigenaar 
kan aantonen dat er werkzaamheden aan 
de voorziening worden uitgevoerd die het 
gebruik ervan door een 
spoorwegonderneming verhinderen.

Or. es

Motivering

Aan de exploitanten van de voorziening moet enige flexibiliteit worden geboden wanneer deze 
kunnen aantonen dat de voorzieningen in kwestie zich in een gebied bevinden dat een andere 
bestemming krijgt, zoals woningbouw, waarbij het vaak lang duurt voordat dergelijke 
projecten worden uitgevoerd.
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Amendement 442
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring.

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
ten minste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring. Wanneer de voorziening al was 
toegewezen, moet de 
spoorwegonderneming opheldering 
verschaffen over de redenen van het niet 
gebruiken van de voorziening.

Or. es

Motivering

Het kennen van de redenen voor het niet gebruiken van de voorziening zal helpen om de 
dienstverlening te verbeteren en om aan de doelstellingen van de richtlijn te voldoen.

Amendement 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring.

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet is 
gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing, de 
verlening van een concessie of verhuring 
voor spoorwegactiviteiten. Indien bij 
gebrek aan belangstelling geen 
capaciteiten voor het gebruik van de 
voorziening meer worden toegewezen, kan 
de dienstvoorziening na een beoordeling 
van het openbaar belang van de 
desbetreffende dienst door de 
toezichthoudende instantie als bedoeld in 
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artikel 55 worden verwijderd of verkocht.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat openbare-dienstvoorzieningen kunnen worden afgestoten, 
maar dat eerst een controle door de toezichthoudende instantie moet plaatsvinden.

Amendement 444
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren niet 
is gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 
van de voorziening aan voor leasing of 
verhuring.

De eigenaar van de dienstvoorziening 
gebruikt deze in overeenstemming met de 
in deze richtlijn vastgestelde 
efficientiëbeginselen en biedt aan de 
exploitatie van de voorziening in enige 
vorm over te dragen ingeval hij gedurende 
tenminste twee opeenvolgende jaren geen 
gebruik van de voorziening maakt.

Or. en

Amendement 445
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de infrastructuurbeheerder een 
van de in bijlage III, punt 3, als 
"aanvullende diensten" vermelde 
diensten aanbiedt, verricht hij deze op 
verzoek op niet discriminerende wijze aan 
een spoorwegonderneming.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De eerdere bepalingen in dit artikel volstaan.

Amendement 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de infrastructuurbeheerder een 
van de in bijlage III, punt 3, als 
"aanvullende diensten" vermelde diensten 
aanbiedt, verricht hij deze op verzoek op 
niet discriminerende wijze aan een 
spoorwegonderneming.

3. Indien de infrastructuurbeheerder een 
van de in bijlage III, punt 3, als 
"aanvullende diensten" vermelde diensten 
aanbiedt, verricht hij deze op verzoek op 
niet discriminerende wijze aan een 
spoorwegonderneming.

De spoorwegonderneming die 
tractiestroom koopt, kan zijn 
elektriciteitsleverancier vrij kiezen.
De energieprijzen per eenheid mogen niet 
gekoppeld zijn aan de aard of de omvang 
van de spoorwegonderneming, maar 
moeten billijk zijn voor alle afnemers.

Or. en

Amendement 447
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de infrastructuurbeheerder een 
van de in bijlage III, punt 3, als 
"aanvullende diensten" vermelde diensten 
aanbiedt, verricht hij deze op verzoek op 
niet discriminerende wijze aan een 
spoorwegonderneming.

3. Indien de exploitant een van de in 
bijlage III, punt 3, als "aanvullende 
diensten" vermelde diensten aanbiedt, 
verricht hij deze op verzoek op niet 
discriminerende wijze aan een 
spoorwegonderneming.

Or. en
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Amendement 448
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De spoorwegondernemingen mogen de 
infrastructuurbeheerder of andere 
leveranciers om een bijkomende reeks in 
bijlage III, punt 4, opgenomen 
"ondersteunende diensten" verzoeken. De 
infrastructuurbeheerder is niet verplicht 
deze diensten te verlenen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De eerdere bepalingen van dit artikel volstaan.

Amendement 449
Mathieu Grosch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De toezichthoudende instantie moet 
in kennis worden gesteld van de 
aanvragen en besluiten als bedoeld in 
bijlage III, punten 1 en 2, en toegang 
krijgen tot de desbetreffende documenten, 
om te waarborgen dat deze besluiten op 
een niet-discriminerende wijze worden 
genomen.

Or. en

Amendement 450
Juozas Imbrasas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage III kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage III kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon (artikel 290) kunnen gedelegeerde handelingen 
slechts dienen ter aanvulling of wijziging van niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling. De hier aan de Commissie verleende bevoegdheid betreft de wijziging 
van essentiële onderdelen van het spoorwegbeleid en de spoorwegverordening middels 
gedelegeerde handelingen; een dergelijke verregaande delegatie van bevoegdheden is niet 
gerechtvaardigd. Wijzigingen dienen daarom aan de medebeslissingsprocedure te worden 
onderworpen.

Amendement 452
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage III kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het gaat om een essentieel element dat niet onder de procedure voor gedelegeerde 
handelingen valt.

Amendement 453
Dieter-Lebrecht Koch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage III kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. de

Amendement 454
Mathieu Grosch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage III kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. en
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Amendement 455
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage III kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen 

Or. en

Amendement 456
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle bepalingen in 
grensoverschrijdende overeenkomsten 
tussen lidstaten die discrimineren tussen 
spoorwegondernemingen of die de 
vrijheid van de spoorwegondernemingen 
beperken om grensoverschrijdende 
diensten te exploiteren, worden hierbij 
opgeschort.

Schrappen

De Commissie wordt in kennis gesteld van 
deze overeenkomsten. De Commissie 
onderzoekt of deze overeenkomsten aan 
deze richtlijn voldoen en beslist 
overeenkomstig de in artikel 64, lid 2 
bedoelde procedure, of de betrokken 
overeenkomsten verder mogen worden 
toegepast. De Commissie deelt haar 
besluit aan het Europees Parlement, de 
Raad en de lidstaten mede.

Or. fr
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Motivering

Het is zaak de lidstaten te laten bepalen welke samenwerkingsvormen nodig zijn, met name in 
het kader van de binnen de lidstaten bestaande diensten van algemeen belang. Er wordt hier 
aan het subsidiariteitsbeginsel getornd.

Amendement 457
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle bepalingen in 
grensoverschrijdende overeenkomsten 
tussen lidstaten die discrimineren tussen
spoorwegondernemingen of die de vrijheid 
van de spoorwegondernemingen beperken
om grensoverschrijdende diensten te 
exploiteren, worden hierbij opgeschort.

1. De lidstaten dienen zich ervan te 
vergewissen dat er in de
grensoverschrijdende overeenkomsten die 
zij afsluiten geen sprake is van 
discriminatie van bepaalde
spoorwegondernemingen of van beperking 
van de vrijheid van de 
spoorwegondernemingen om 
grensoverschrijdende diensten te 
exploiteren.

Or. fr

Motivering

De grensoverschrijdende overeenkomsten moeten tot de autonome bevoegdheid van de 
lidstaten blijven behoren. De Europese Unie moet zich hierin alleen mengen indien de 
doelstellingen niet op afdoende wijze door de lidstaten zelf kunnen worden bereikt en beter 
door de Europese Unie kunnen worden bewerkstelligd.

Amendement 458
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt in kennis gesteld van 
deze overeenkomsten. De Commissie 
onderzoekt of deze overeenkomsten aan 

De Commissie wordt in kennis gesteld van 
deze overeenkomsten. De Commissie 
onderzoekt of deze overeenkomsten aan 
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deze richtlijn voldoen en beslist
overeenkomstig de in artikel 64, lid 2 
bedoelde procedure, of de betrokken 
overeenkomsten verder mogen worden 
toegepast. De Commissie deelt haar 
besluit aan het Europees Parlement, de 
Raad en de lidstaten mede.

deze richtlijn voldoen. Ingeval de 
Commissie een onverenigbaarheid 
constateert tussen een 
grensoverschrijdende overeenkomst en 
een bepaling van het communautaire 
recht, kan zij besluiten een beroep wegens 
niet-nakoming bij het Hof van Justitie 
van de Europese Unie aanhangig te 
maken wegens schending van het 
communautaire recht (artikel 258 van het 
VWEU).

Or. fr

Motivering

De Europese Commissie kan niet door middel van een eenvoudig besluit de toepassing van 
een op regelmatige wijze door twee lidstaten goedgekeurde grensoverschrijdende 
overeenkomst nietig verklaren. De Commissie dient overeenkomstig artikel 17 van het VWEU 
toe te zien op de toepassing van de verdragen, alsmede van de door de instellingen 
goedgekeurde maatregelen krachtens deze verdragen, een en ander onder toezicht van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement 459
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheidsverdeling 
tussen de Unie en de lidstaten, vallen de 
onderhandelingen over en de 
tenuitvoerlegging van 
grensoverschrijdende overeenkomsten 
tussen de lidstaten en derde landen, 
overeenkomstig het Unierecht onder een 
samenwerkingsprocedure tussen de 
lidstaten en de Commissie.

Onverminderd de bevoegdheidsverdeling 
tussen de Unie en de lidstaten, dienen de 
lidstaten de Commissie in kennis te stellen 
van de onderhandelingen over en de 
tenuitvoerlegging van 
grensoverschrijdende overeenkomsten 
tussen de lidstaten en derde landen, 
overeenkomstig het Unierecht.

Or. fr


