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Amendement 460
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie treft de nodige 
maatregelen voor het toezicht op de 
technische en economische 
omstandigheden en de 
marktontwikkelingen van het Europese 
spoorvervoer.

1. De Commissie treft de nodige 
maatregelen voor het toezicht op de 
technische en economische 
omstandigheden en de 
marktontwikkelingen, de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid en de sociale 
omstandigheden, alsmede de naleving van 
de EU-mededingingsregels van het 
Europese spoorvervoer.

Or. ro

Motivering

Het toezicht op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en op de sociale omstandigheden, 
alsmede op de mededingingsregels binnen de EU is van groot belang voor het realiseren van 
"één Europese spoorwegruimte".

Amendement 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten en van 
de betrokken sectoren, met inbegrip van de 
gebruikers, nauw bij haar werkzaamheden, 
zodat zij beter in staat zijn, toezicht te 
houden op de ontwikkelingen in de 
spoorwegsector en de evolutie van de 
markt, de effecten van de aangenomen 
maatregelen te beoordelen en de impact 
van de door de Commissie voorgenomen 

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten, van 
het Europees Parlement, van het 
Europees Spoorwegbureau en van de 
betrokken sectoren, met inbegrip van de 
gebruikers, nauw bij haar werkzaamheden, 
zodat zij beter in staat zijn, toezicht te 
houden op de ontwikkelingen in de 
spoorwegsector en de evolutie van de 
markt, de effecten van de aangenomen 
maatregelen te beoordelen en de impact 
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maatregelen te analyseren. van de door de Commissie voorgenomen 
maatregelen te analyseren.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd het Europees Parlement en het Europees Spoorwegbureau 
bij de werkzaamheden van de Europese Commissie te betrekken.

Amendement 462
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten en van 
de betrokken sectoren, met inbegrip van de 
gebruikers, nauw bij haar werkzaamheden, 
zodat zij beter in staat zijn, toezicht te 
houden op de ontwikkelingen in de 
spoorwegsector en de evolutie van de 
markt, de effecten van de aangenomen 
maatregelen te beoordelen en de impact 
van de door de Commissie voorgenomen 
maatregelen te analyseren.

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten, in het 
bijzonder van de regelgevende instanties,
en van de betrokken sectoren, met inbegrip 
van de sociale partners en de organisaties 
van vertegenwoordigers van 
spoorweggebruikers, nauw bij haar 
werkzaamheden, zodat zij beter in staat 
zijn, toezicht te houden op de 
ontwikkelingen in deze sector en de 
evolutie van de markt, de effecten van de 
aangenomen maatregelen te beoordelen en 
de impact van de door de Commissie 
voorgenomen maatregelen te analyseren.

Or. fr

Motivering

De Commissie dient vertegenwoordigers van de sociale partners en de gebruikers bij haar 
toezichthoudende taken binnen de spoorwegsector te betrekken. Het Europees 
Spoorwegbureau moet voor zover het hem betreft de aan dit bureau toekomende taak als 
bewaker van optimale veiligheid blijven uitoefenen.

Amendement 463
Saïd El Khadraoui
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten en van 
de betrokken sectoren, met inbegrip van de 
gebruikers, nauw bij haar werkzaamheden, 
zodat zij beter in staat zijn, toezicht te 
houden op de ontwikkelingen in de 
spoorwegsector en de evolutie van de 
markt, de effecten van de aangenomen 
maatregelen te beoordelen en de impact 
van de door de Commissie voorgenomen 
maatregelen te analyseren.

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
inclusief vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties, en van de 
betrokken sectoren, met inbegrip van de 
sociale partners en de klanten van de 
spoorsector, nauw bij haar 
werkzaamheden, zodat zij beter in staat 
zijn, toezicht te houden op de 
ontwikkelingen in de spoorwegsector en de 
evolutie van de markt, de effecten van de 
aangenomen maatregelen te beoordelen en 
de impact van de door de Commissie 
voorgenomen maatregelen te analyseren.
De Commissie raadpleegt indien nodig 
ook het Europees Spoorwegbureau.

Or. nl

Amendement 464
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten en van 
de betrokken sectoren, met inbegrip van de 
gebruikers, nauw bij haar werkzaamheden, 
zodat zij beter in staat zijn, toezicht te 
houden op de ontwikkelingen in de 
spoorwegsector en de evolutie van de 
markt, de effecten van de aangenomen 
maatregelen te beoordelen en de impact 
van de door de Commissie voorgenomen 
maatregelen te analyseren.

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten, van 
de toezichthoudende instanties, van de 
betrokken spoorwegondernemingen en 
van de betrokken sectoren, met inbegrip 
van de gebruikers, nauw bij haar 
werkzaamheden, zodat zij beter in staat 
zijn, toezicht te houden op de 
ontwikkelingen in de spoorwegsector en de 
evolutie van de markt, de effecten van de 
aangenomen maatregelen te beoordelen en 
de impact van de door de Commissie 
voorgenomen maatregelen te analyseren.
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Or. de

Amendement 465
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten en van 
de betrokken sectoren, met inbegrip van de 
gebruikers, nauw bij haar werkzaamheden, 
zodat zij beter in staat zijn toezicht te 
houden op de ontwikkelingen in de 
spoorwegsector en de evolutie van de 
markt, de effecten van de aangenomen 
maatregelen te beoordelen en de impact 
van de door de Commissie voorgenomen 
maatregelen te analyseren.

2. De Commissie betrekt in dit kader 
vertegenwoordigers van de lidstaten en van 
de betrokken sectoren, met inbegrip van de 
werknemers- en werkgeversorganisaties 
van de bedrijfstak en de 
vertegenwoordigers van de gebruikers, 
nauw bij haar werkzaamheden, zodat zij 
beter in staat zijn toezicht te houden op de 
ontwikkelingen in de spoorwegsector en de 
evolutie van de markt, de effecten van de 
aangenomen maatregelen te beoordelen en 
de impact van de door de Commissie 
voorgenomen maatregelen te analyseren.

Or. ro

Motivering

Gelet op de belangrijke rol van de werknemers- en werkgeversorganisaties van de bedrijfstak 
en met name van de vertegenwoordigers van de gebruikers van de spoorvervoersdiensten, is 
het belangrijk dat zij worden geraadpleegd en dat zij de Commissie ondersteunen in het 
proces van toezicht op de technische en economische omstandigheden en de 
marktontwikkelingen van het Europese spoorvervoer.

Amendement 466
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie ziet toe op het gebruik 
van de netten en de ontwikkeling van de 

3. De Commissie ziet toe op het gebruik 
van de netten en de ontwikkeling van de 
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kadervoorwaarden in de spoorwegsector, 
met name de heffingen op het gebruik van 
infrastructuur, capaciteitstoewijzing, 
investeringen in spoorweginfrastructuur, 
ontwikkelingen inzake de prijzen en de 
kwaliteit van de spoorvervoersdiensten, 
vervoersdiensten op grond van 
openbaredienstcontracten, 
vergunningverlening en de mate van 
harmonisatie die tussen de lidstaten tot 
stand komt. Zij zorgt voor actieve 
samenwerking tussen de bevoegde 
toezichthoudende instanties in de lidstaten.

kadervoorwaarden in de spoorwegsector, 
met name de heffingen op het gebruik van 
infrastructuur, capaciteitstoewijzing, 
investeringen in spoorweginfrastructuur, 
ontwikkelingen inzake de prijzen en de 
kwaliteit van de spoorvervoersdiensten, 
vervoersdiensten op grond van 
openbaredienstcontracten, 
vergunningverlening, de mate van 
openstelling van de markt en de mate van 
harmonisatie die tussen de lidstaten tot 
stand komt. Zij zorgt voor actieve 
samenwerking tussen de bevoegde 
toezichthoudende instanties in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Bij deze herschikking is het van essentieel belang om het belang te onderstrepen van de 
voltooiing van de interne markt in de spoorwegsector. De openstelling van de markt en 
eerlijke concurrentie zijn hiervoor essentiële voorwaarden.

Amendement 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie ziet toe op het gebruik 
van de netten en de ontwikkeling van de 
kadervoorwaarden in de spoorwegsector, 
met name de heffingen op het gebruik van 
infrastructuur, capaciteitstoewijzing, 
investeringen in spoorweginfrastructuur, 
ontwikkelingen inzake de prijzen en de 
kwaliteit van de spoorvervoersdiensten, 
vervoersdiensten op grond van 
openbaredienstcontracten, 
vergunningverlening en de mate van 
harmonisatie die tussen de lidstaten tot 
stand komt. Zij zorgt voor actieve 
samenwerking tussen de bevoegde 
toezichthoudende instanties in de lidstaten.

3. De Commissie ziet toe op het gebruik 
van de netten en de ontwikkeling van de 
kadervoorwaarden in de spoorwegsector, 
met name de heffingen op het gebruik van 
infrastructuur, capaciteitstoewijzing, 
investeringen in spoorweginfrastructuur, 
ontwikkelingen inzake de prijzen en de 
kwaliteit van de spoorvervoersdiensten, 
vervoersdiensten op grond van 
openbaredienstcontracten, 
vergunningverlening en de mate van 
harmonisatie, met name op het gebied van 
sociale rechten, die tussen en binnen de 
lidstaten tot stand komt. Zij zorgt voor 
actieve samenwerking tussen de bevoegde 
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toezichthoudende instanties in de lidstaten.

Or. fr

Amendement 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie rapporteert regelmatig 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over:

4. De Commissie rapporteert regelmatig, 
en minimaal eens per vier jaar, aan het 
Europees Parlement en de Raad over:

Or. fr

Motivering

Dit amendement beoogt de regelmaat waarmee de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad verslag over haar werkzaamheden moet uitbrengen, nader vast te stellen.

Amendement 469
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontwikkeling van de interne markt in 
de spoorwegdiensten,

a) de ontwikkeling van de interne markt in 
de spoorwegdiensten alsmede de mate van 
openstelling van de markt;

Or. en

Amendement 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter g bis (nieuw)



AM\870643NL.doc 9/169 PE467.167v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de arbeidsvoorwaarden in de sector 
in de afzonderlijke lidstaten.

Or. de

Motivering

Niet correct geconsolideerd. De formulering correspondeert met Richtlijn 2004/51/EG 
houdende wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van 
de spoorwegen in de Gemeenschap. In het verslag moet in ieder geval rekening worden 
gehouden met de belangen van de werknemers, omdat zij per slot van rekening cruciaal zijn 
voor een efficiënt, veilig en effectief spoorwegsysteem. Bovendien kan en moet hiermee een 
instrument worden gecreëerd voor het bereiken van de doelstellingen van de 
Lissabonstrategie.

Amendement 471
Brian Simpson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie ziet toe op de 
ontwikkeling van de markten voor 
onderhoud en voert uiterlijk 2012 een 
studie uit om te evalueren welke 
voordelen de openstelling van de markten 
voor onderhoud zou kunnen opleveren. In 
het kader van de studie dient te worden 
geanalyseerd welke gevolgen de 
openstelling van onderhoudsdiensten zou 
hebben voor de markt voor 
spoorwegexploitanten en voor een verdere 
vergemakkelijking van de toegang tot 
spoorgerelateerde diensten voor 
spoorwegexploitanten.

Or. en

Motivering

Er moet worden onderzocht welke potentiële efficiëntiewinsten kunnen worden behaald op de 
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onderhoudsmarkten. De resultaten van de studie en de bevindingen van het toezicht op de 
ontwikkeling van de markten voor onderhoud kunnen als basis dienen voor mogelijke 
regelgevingsvoorstellen van de Commissie.

Amendement 472
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op het markttoezicht door 
de Commissie delen de lidstaten jaarlijks 
de in bijlage IV genoemde inlichtingen 
alsmede andere door de Commissie 
gevraagde gegevens mee.

5. Met het oog op het markttoezicht door 
de Commissie delen de lidstaten jaarlijks 
de in bijlage IV genoemde inlichtingen 
alsmede andere door de Commissie 
gevraagde gegevens mee, met name:
a) de mate van openstelling van de 
markten en de concurrentiesituatie in de 
lidstaten;

Or. en

Motivering

Bij deze herschikking is het van essentieel belang om het belang te onderstrepen van de 
voltooiing van de interne markt in de spoorwegsector. De openstelling van de markt en 
eerlijke concurrentie zijn hiervoor essentiële voorwaarden.

Amendement 473
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op het markttoezicht door 
de Commissie delen de lidstaten jaarlijks 
de in bijlage IV genoemde inlichtingen 
alsmede andere door de Commissie 
gevraagde gegevens mee.

5. Met het oog op het markttoezicht door 
de Commissie delen de lidstaten jaarlijks 
de in bijlage IV genoemde inlichtingen 
alsmede andere door de Commissie 
gevraagde gegevens mee.
Tabellarische rangschikking en publicatie 
van de gegevens over het soort en aantal 
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ingestelde procedures, aangiften en 
overige klachten van de kant van de 
spoorwegondernemingen en van 
discriminaties of andere benadelende 
maatregelen door de beheerders van de 
infrastructuur, de voormalige 
staatsspoorwegen dan wel hun 
opvolgende ondernemingen.

Or. de

Amendement 474
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op het markttoezicht door 
de Commissie delen de lidstaten jaarlijks 
de in bijlage IV genoemde inlichtingen 
alsmede andere door de Commissie 
gevraagde gegevens mee.

5. Met het oog op het markttoezicht door 
de Commissie delen de lidstaten jaarlijks 
de in bijlage IV genoemde inlichtingen 
alsmede andere door de Commissie 
gevraagde gegevens mee.

a) de beoordeling van de geleverde 
vervoersprestaties en de compensatie voor 
openbaredienstverplichtingen (ODV);
b) het aandeel van de 
spoorwegondernemingen in de totale 
vervoersprestatie; 
c) de middelen en activiteiten van de 
toezichthoudende instanties in verband 
met hun functie als beroepsinstantie;
d) belangrijke ontwikkelingen op het 
gebied van de herstructurering van de 
traditionele spoorwegondernemingen en 
aanneming/uitvoering van het nationale 
vervoersbeleid tijdens het voorgaande 
jaar; 
e) de belangrijke opleidingsinitiatieven en 
-maatregelen die een lidstaat het jongste 
jaar heeft genomen in verband met het 
spoorvervoer;
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f) de werkgelegenheid en de sociale 
omstandigheden bij 
spoorwegondernemingen, 
infrastructuurbeheerders en andere 
ondernemingen die actief zijn in de 
spoorwegsector op het einde van het 
voorgaande jaar; 
g) de investeringen in het 
hogesnelheidsspoorwegnet tijdens het 
voorgaande jaar; 
h) de lengte van het spoornet op het einde 
van het voorgaande jaar; 
i) de spoortoegangsheffingen tijdens het 
vorige jaar; 
j) het bestaan van een overeenkomstig 
artikel 35 van deze richtlijn ingestelde 
prestatieregeling;
k) het aantal geldige vergunningen dat is 
afgegeven door de bevoegde nationale 
instantie;
l) de stand van de invoering van het 
ERTMS;
m) het aantal incidenten, ongevallen, en 
ernstige ongevallen, volgens de definities 
in Richtlijn 2004/49/EG, die op het net 
hebben plaatsgehad tijdens het 
voorgaande jaar;
n) andere relevante ontwikkelingen.

Or. en

Amendement 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage IV 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 476
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De spoorwegondernemingen hebben het 
recht een vergunning aan te vragen in de 
lidstaat waar zij gevestigd zijn, mits die
lidstaat of de onderdanen van de lidstaten
in totaal voor meer dan 50% eigenaar zijn 
van die spoorwegondernemingen en er 
direct of indirect door middel van een of 
meer tussenondernemingen, 
daadwerkelijke zeggenschap over 
uitoefenen, tenzij een overeenkomst met 
een derde land waarbij de Unie partij is, 
anders bepaalt.

1. De spoorwegondernemingen hebben het 
recht een vergunning aan te vragen in de 
lidstaat waar zij gevestigd zijn. Een lidstaat
beslist over een aanvraag voor een 
vergunning door een op zijn grondgebied 
gevestigde spoorwegonderneming 
wanneer buiten de EU gevestigde derden 
een belang van in totaal meer dan 50% in 
de spoorwegonderneming hebben en er 
direct of indirect door middel van een of 
meer tussenondernemingen, 
daadwerkelijke zeggenschap over 
uitoefenen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie is erop gericht spoorwegexploitanten in buurlanden van derde 
landen te beschermen tegen de overheersende invloed van spoorwegondernemingen uit derde 
landen die zich op concurrentieverstorende wijze gedragen jegens exploitanten uit de EU. 
Door deze herformulering van de tekst (met uitdrukkelijke vermelding van de belangen van 
derden in ondernemingen) wordt de lidstaten de bevoegdheid verleend om 
vergunningaanvragen van derden te weigeren. De door de Commissie voorgestelde criteria 
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worden gehandhaafd.

Amendement 477
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De spoorwegondernemingen hebben het 
recht een vergunning aan te vragen in de 
lidstaat waar zĳ gevestigd zĳn, mits die 
lidstaat of de onderdanen van de lidstaten 
in totaal voor meer dan 50% eigenaar zijn 
van die spoorwegondernemingen en er 
direct of indirect door middel van een of 
meer tussenondernemingen, 
daadwerkelijke zeggenschap over 
uitoefenen, tenzij een overeenkomst met 
een derde land waarbij de Unie partij is, 
anders bepaalt.

1. De spoorwegondernemingen hebben het 
recht een vergunning aan te vragen in de 
lidstaat waar zĳ gevestigd zĳn.

Or. fr

Motivering

De door de Europese Commissie aangedragen elementen brengen geen nadere juridische 
verduidelijking; zij zijn juist lastig te begrijpen.

Amendement 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De spoorwegondernemingen hebben het 
recht een vergunning aan te vragen in de
lidstaat waar zij gevestigd zijn, mits die 
lidstaat of de onderdanen van de lidstaten 
in totaal voor meer dan 50% eigenaar zijn 
van die spoorwegondernemingen en er 
direct of indirect door middel van een of 

1. Spoorwegondernemingen uit derde 
landen hebben het recht een vergunning 
aan te vragen in een lidstaat waar zij 
gevestigd zijn, mits Europese 
spoorwegondernemingen in het betrokken 
derde land soortgelijke rechten genieten,
tenzij een overeenkomst met een derde 
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meer tussenondernemingen, 
daadwerkelijke zeggenschap over 
uitoefenen, tenzij een overeenkomst met 
een derde land waarbij de Unie partij is, 
anders bepaalt.

land waarbij de Unie partij is, anders 
bepaalt.

Or. en

Motivering

De herformulering heeft ten doel reciprociteitscriteria in te voeren.

Amendement 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan
uitvoeringsmaatregelen vaststellen waarin 
de voor de toepassing van dit artikel te 
volgen procedure nader wordt omschreven, 
met inbegrip van het gebruik van een 
gemeenschappelijk model voor de 
vergunning. Deze maatregelen, bedoeld om 
de eenvormige tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn te verzekeren, worden 
overeenkomstig artikel 63, lid 3, 
vastgesteld als uitvoeringsbesluiten.

5. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast waarin de 
voor de toepassing van dit artikel te volgen 
procedure nader wordt omschreven, met 
inbegrip van het gebruik van een 
gemeenschappelijk model voor de 
vergunning. Deze maatregelen, bedoeld om 
de eenvormige tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn te verzekeren, worden 
overeenkomstig artikel 63, lid 3, 
vastgesteld als uitvoeringsbesluiten.

Or. en

Motivering

De procedures en criteria die door de nationale autoriteiten moeten worden gevolgd zijn van 
groot belang voor het waarborgen van een uniform kader. Daarom is het beter om de 
goedkeuring ervan te bespoedigen.

Amendement 480
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) niet zijn veroordeeld wegens ernstige of 
herhaalde inbreuken op verplichtingen die 
voortvloeien uit het sociaal recht of uit het 
arbeidsrecht, met inbegrip van 
verplichtingen uit de wetten inzake 
arbeidsbescherming, of, in het geval van 
ondernemingen die grensoverschrijdend 
goederenvervoer wensen te verrichten 
waarvoor douaneprocedures gelden, uit de 
douaneregelgeving.

d) niet zijn veroordeeld wegens enige 
inbreuk op verplichtingen die voortvloeien 
uit het sociaal recht of uit het arbeidsrecht, 
met inbegrip van verplichtingen ingevolge 
veiligheidsvoorschriften, uit de wetten 
inzake arbeidsbescherming, of, in het geval 
van ondernemingen die 
grensoverschrijdend goederenvervoer 
wensen te verrichten waarvoor 
douaneprocedures gelden, uit de 
douaneregelgeving.

Or. en

Motivering

De inachtneming van veiligheidsvoorschriften is van essentieel belang.

Amendement 481
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage V 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 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de eisen inzake beroepsbekwaamheid 
is voldaan, indien de 
vergunningaanvragende 
spoorwegonderneming kan aantonen, dat 
zij beschikt of zal beschikken over een 
bestuurlijke organisatie die de nodige 
kennis of ervaring bezit om de operationele 
controle en het toezicht op de in de 
vergunning omschreven activiteiten op 
veilige en betrouwbare wijze te kunnen 
uitoefenen.

Aan de eisen inzake beroepsbekwaamheid 
is voldaan, indien de 
vergunningaanvragende 
spoorwegonderneming kan aantonen dat zij 
beschikt over een bestuurlijke organisatie 
die de nodige kennis of ervaring bezit om 
de operationele controle en het toezicht op 
de in de vergunning omschreven 
activiteiten op veilige en betrouwbare 
wijze te kunnen uitoefenen. Dit houdt ook 
in dat de vereiste opleidingen van het 
personeel door keuringsrapporten van een 
openbare instantie, bewijzen van 
geschiktheid en alle bewijzen van 
beroepsbekwaamheid moeten worden 
aangetoond.
De onderneming toont bovendien aan dat 
zij in het bezit is van een 
veiligheidscertificaat overeenkomstig 
artikel 10 van Richtlijn 2004/49/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 inzake de veiligheid op de 
communautaire spoorwegen1.
_____________
1 PB L 220 van 21.6.2004, blz.16.

Or. de

Motivering

Door dit amendement is de chef van dienst spoorwegen niet meer als enige bevoegd om over 
het slagen van de opleiding te beslissen. Hiermee moet ook worden gewaarborgd dat het 
personeel in het bezit is van alle bewijzen van geschiktheid (gezondheid, psychische belasting 
enz.) en beroepsbekwaamheid (examen, machinistenrijbewijs, kennis over de trajecten enz.). 
Bovendien moet een spoorwegonderneming reeds voordat zij toegang tot de markt krijgt aan 
alle vereisten voldoen.

Amendement 483
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de eisen inzake beroepsbekwaamheid 
is voldaan, indien de 
vergunningaanvragende 
spoorwegonderneming kan aantonen, dat 
zij beschikt of zal beschikken over een 
bestuurlijke organisatie die de nodige 
kennis of ervaring bezit om de operationele 
controle en het toezicht op de in de 
vergunning omschreven activiteiten op 
veilige en betrouwbare wijze te kunnen 
uitoefenen.

Aan de eisen inzake beroepsbekwaamheid 
is voldaan, indien de 
vergunningaanvragende 
spoorwegonderneming kan aantonen, dat 
zij beschikt of zal beschikken over een 
bestuurlijke organisatie die de nodige 
kennis of ervaring bezit om de operationele 
controle en het toezicht op de in de 
vergunning omschreven activiteiten op 
veilige en betrouwbare wijze te kunnen 
uitoefenen. De aanvrager toont bij het 
indienen van zijn verzoek tevens aan dat 
hij beschikt over een veiligheidscertificaat 
als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 
2004/49/EG.

Or. en

Motivering

Het bezit van een veiligheidscertificaat is een absolute voorwaarde.

Amendement 484
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad, is een 
spoorwegonderneming voldoende 
verzekerd om, ter toepassing van de 
nationale en internationale wetgeving, haar 
aansprakelijkheid bij ongeval, met name 
ten aanzien van vracht, post en derden te 
dekken.

Onverminderd hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad, is een 
spoorwegonderneming voldoende 
verzekerd of beschikt hij over de nodige 
tegen marktvoorwaarden verstrekte 
garanties om, ter toepassing van de 
nationale en internationale wetgeving, haar 
aansprakelijkheid bij ongeval, met name 
ten aanzien van vracht, post en derden te 
dekken.
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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 485
Ismail Ertug

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad, is een 
spoorwegonderneming voldoende 
verzekerd of gelijkwaardige voorzieningen 
te hebben getroffen om, ter toepassing van 
de nationale en internationale wetgeving, 
haar aansprakelijkheid bij ongeval, met 
name ten aanzien van vracht, post en 
derden te dekken.

Onverminderd hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad, is een 
spoorwegonderneming voldoende 
verzekerd of gelijkwaardige voorzieningen 
te hebben getroffen om, ter toepassing van 
de nationale en internationale wetgeving, 
haar aansprakelijkheid bij ongeval, met 
name ten aanzien van vracht, post en 
derden te dekken. De maximumdekking 
bedraagt100 miljoen euro per jaar en per 
ongeval. Wanneer een beroep wordt 
gedaan op derden moet deze dekking ter 
hoogte van het verzekerd bedrag door de 
opdrachtnemer worden aangetoond, 
evenals de afdracht van alle door 
nationale wettelijke regelingen 
voorgeschreven sociale premies.

Or. de

Motivering

Hiermee dient duidelijk te worden dat ook externe personeelsdiensten over de vereiste 
verzekeringsdekking moeten beschikken.

Amendement 486
Brian Simpson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad, is een 
spoorwegonderneming voldoende 
verzekerd om, ter toepassing van de 
nationale en internationale wetgeving, haar 
aansprakelijkheid bij ongeval, met name 
ten aanzien van vracht, post en derden te 
dekken.

Onverminderd hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad, is een 
spoorwegonderneming voldoende 
verzekerd of heeft hij, indien de 
toezichthouder zulks toestaat, voor 
gelijkwaardige garanties of regelingen 
gezorgd om, ter toepassing van de 
nationale en internationale wetgeving, haar 
aansprakelijkheid bij ongeval, met name 
ten aanzien van vracht, post en derden te 
dekken.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met historische spoorlijnen die, behoudens goedkeuring 
door de nationale toezichthouder, gebruik maken van het nationale spoornet.

Amendement 487
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 
kunnen de vergunningverlenende 
autoriteiten in gevallen waarin de 
vergunning is geschorst of ingetrokken 
wegens niet-nakoming van de 
verplichtingen inzake financiële 
draagkracht, een tijdelijke vergunning 
verlenen voor de periode waarin de 
spoorwegonderneming wordt 
gereorganiseerd, op voorwaarde dat de 
veiligheid niet in gevaar komt. De tijdelijke 
vergunning is echter slechts geldig 
gedurende een periode van maximaal zes 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 
kunnen de vergunningverlenende 
autoriteiten in gevallen waarin de 
vergunning is geschorst of ingetrokken 
wegens niet-nakoming van de 
verplichtingen inzake financiële 
draagkracht, een tijdelijke vergunning 
verlenen voor de periode waarin de 
spoorwegonderneming wordt 
gereorganiseerd, op voorwaarde dat de 
veiligheid niet in gevaar komt, en dat voor 
de duur van de tijdelijke vergunning, de 
onderneming de lopende fiscale 
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maanden te rekenen vanaf de datum van 
toekenning.

verplichtingen of de sociale premies 
voortvloeiende uit de werkzaamheden, 
voldoet. De tijdelijke vergunning is echter 
slechts geldig gedurende een periode van 
maximaal zes maanden te rekenen vanaf de 
datum van toekenning.

Or. ro

Motivering

Het is bij het verlenen van de tijdelijke vergunning tot het moment waarop de reorganisatie 
van de spoorwegonderneming zal zijn gerealiseerd, mits de veiligheid niet in gevaar komt, 
alsmede voor de periode van de tijdelijke vergunning, van belang dat de onderneming de 
lopende fiscale verplichtingen of de sociale premies voortvloeiende uit de werkzaamheden, 
voldoet.

Amendement 488
Ismail Ertug

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
1. Behalve aan de vereisten van deze 
richtlijn dient de spoorwegonderneming 
ook te voldoen aan de nationale wetten en 
voorschriften die verenigbaar zijn met de 
communautaire wetgeving en op niet-
discriminerende wijze worden toegepast, 
met name met betrekking tot:
a) specifieke technische en exploitatie-
eisen voor de spoorwegvervoersdiensten,
b) veiligheidseisen die van toepassing zijn 
op het personeel, het rollend materieel en 
de interne organisatie van de 
onderneming,
c) bepalingen met betrekking tot de 
gezondheid, de veiligheid, de sociale 
voorwaarden en de rechten van de 
werknemers en de consumenten,
d) vereisten die voor alle ondernemingen 



PE467.167v01-00 22/169 AM\870643NL.doc

NL

in de betreffende spoorwegsector gelden 
en bedoeld zijn om de consument 
voordelen of bescherming te bieden.
2. Een spoorwegonderneming kan te allen 
tijde aan de Commissie de vraag 
voorleggen of de vereisten van het 
nationale recht verenigbaar zijn met het 
Gemeenschapsrecht, alsook of die 
vereisten op niet-discriminerende wijze 
worden toegepast.
Als de Commissie van oordeel is dat aan 
de voorschriften van deze richtlijn niet is 
voldaan, geeft zij een advies over de juiste 
uitleg van de richtlijn, onverminderd 
artikel 258 van het Verdrag.

Or. de

Motivering

Handhaving van de oorspronkelijke formulering. De intentie om nationale voorschriften in 
het belang van de Gemeenschap tot een minimum te beperken, moet in beginsel worden 
toegejuicht. Dit kan echter alleen dan gebeuren, wanneer er in geheel Europa universele en 
geharmoniseerde normen (zoals TSI's) bestaan. De schrapping van het artikel zou tot 
tekortkomingen bij de veiligheid leiden. Ex artikel 226 komt overeen met artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

Amendement 489
Ismail Ertug

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 ter
Spoorwegondernemingen dienen zich te 
houden aan de op internationale 
spoorwegvervoersdiensten toepasselijke 
overeenkomsten die van kracht zijn in de 
lidstaten waar zij hun activiteiten 
uitoefenen. Tevens nemen zij de ter zake 
dienende douane- en belastingbepalingen 
in acht.
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Or. de

Motivering

Handhaving van de oorspronkelijke formulering. De intentie om nationale voorschriften in 
het belang van de Gemeenschap tot een minimum te beperken, moet in beginsel worden 
toegejuicht. Dit kan echter alleen dan gebeuren, wanneer er in geheel Europa universele en 
geharmoniseerde normen (zoals TSI's) bestaan. De schrapping van het artikel zou tot 
tekortkomingen bij de veiligheid leiden.

Amendement 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 De infrastructuurbeheerder stelt na 
overleg met de belanghebbenden, onder 
wie de toezichthoudende instantie als 
bedoeld in artikel 55, een netverklaring op 
en maakt deze verklaring bekend, te 
verkrijgen tegen betaling van een 
vergoeding die de kosten van publicatie 
ervan niet mag overschrijden. De 
netverklaring wordt gepubliceerd in ten 
minste twee officiële talen van de Unie. De 
inhoud van de netverklaring wordt 
kosteloos in elektronische vorm 
aangeboden over de portaalsite van het 
Europese Spoorwegbureau.

1. De infrastructuurbeheerder stelt na 
overleg met de belanghebbenden, onder 
wie de toezichthoudende instantie als 
bedoeld in artikel 55, een netverklaring op 
en maakt deze verklaring bekend, te 
verkrijgen tegen betaling van een 
vergoeding die de kosten van publicatie 
ervan niet mag overschrijden. De 
netverklaring wordt gepubliceerd in ten 
minste de drie werktalen van de
Commissie. De inhoud van de 
netverklaring wordt kosteloos in 
elektronische vorm aangeboden over de 
portaalsite van het Europese 
Spoorwegbureau.

Or. fr

Amendement 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen ervoor zorg, dat aan 
lid 1 uitvoering wordt gegeven met een 
overeenkomst van ten minste vijf jaar 

2. De lidstaten dragen ervoor zorg, dat aan 
lid 1 uitvoering wordt gegeven met een 
overeenkomst van ten minste vijf jaar 
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tussen de bevoegde autoriteit en de 
infrastructuurbeheerder, waarin de 
overheidsfinanciering wordt geregeld.

tussen de bevoegde autoriteit en de 
infrastructuurbeheerder, waarin de 
overheidsfinanciering wordt geregeld en 
waarin indicaties aangaande de hoogte 
van de gebruiksrechten zijn opgenomen.

Or. fr

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de geraamde gebruiksrechten in de 
meerjarencontracten worden opgenomen, opdat spoorwegondernemingen enige duidelijkheid 
op middellange termijn kan worden verschaft.

Amendement 491
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De infrastructuurbeheerder stelt na 
overleg met de belanghebbenden , onder 
wie de toezichthoudende instantie als 
bedoeld in artikel 55, een netverklaring op 
en maakt deze verklaring bekend, te 
verkrijgen tegen betaling van een 
vergoeding die de kosten van publicatie 
ervan niet mag overschrijden. De
netverklaring wordt gepubliceerd in 
tenminste twee officiële talen van de Unie. 
De inhoud van de netverklaring wordt 
kosteloos in elektronische vorm 
aangeboden over de portaalsite van het 
Europese Spoorwegbureau.

1. De infrastructuurbeheerder stelt na 
overleg met de belanghebbenden , onder 
wie de toezichthoudende instantie als 
bedoeld in artikel 55, een netverklaring op 
en maakt deze verklaring bekend, te 
verkrijgen tegen betaling van een 
vergoeding die de kosten van publicatie 
ervan niet mag overschrijden. De 
netverklaring wordt gepubliceerd in 
tenminste twee officiële talen van de Unie. 
De inhoud van de netverklaring wordt 
kosteloos in elektronische vorm 
aangeboden op de gemeenschappelijke
portaalsite die infrastructuurmanagers 
zullen opzetten in het 
samenwerkingsverband van de artikelen 
37 en 40.

Or. nl

Amendement 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI 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 493
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI 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 494
Roberts Zīle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
kaderregeling en de 
tariferingsvoorschriften worden 
bekendgemaakt in de netverklaring.

De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
kaderregeling en de 
tariferingsvoorschriften worden 
bekendgemaakt in de netverklaring.

In gevallen die verband houden met de 
voorwaarden voor de concurrentie met 
derde landen worden de 
heffingsbeginselen en de 
tariferingsvoorschriften niet in de 
netverklaring, maar uiterlijk drie 
maanden voor de datum van 
inwerkingtreding van de nieuwe 
dienstregeling apart bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Volgens deze richtlijn moeten de heffingsbeginselen en tariferingsvoorschriften veel eerder 
worden bekendgemaakt dan thans het geval is. Hierdoor zouden concurrerende 
infrastructuurbeheerders uit derde landen de mogelijkheid krijgen om op tijd van de tarieven 
kennis te nemen om hun eigen tarieven (bijvoorbeeld voor vervoer via Wit-Rusland of 
Oekraïne) te kunnen aanpassen (tot beneden die van de concurrentie). 
Infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen uit de EU zouden op die manier 
worden benadeeld.

Amendement 495
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De infrastructuurbeheerder bepaalt en int 
de rechten.

De infrastructuurbeheerder bepaalt en int 
de rechten, tenzij het nationale parlement 
volgens de nationale grondwet bevoegd is 
de rechten vast te stellen.

Or. en
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Motivering

In sommige lidstaten is volgens de grondwet het nationale parlement het bevoegde orgaan 
voor de vaststelling van tarieven voor de verschillende vervoersmiddelen. Dit amendement 
houdt rekening met deze mogelijkheid, zoals dat ook het geval is in Richtlijn 2009/12/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden.

Amendement 496
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
infrastructuurbeheerders samenwerken om 
de invoering van efficiënte 
tariferingsregelingen mogelijk te maken 
met het oog op een efficiënte exploitatie 
van treindiensten die over meer 
infrastructuurnetten heen worden verricht. 
De infrastructuurbeheerders beogen in 
het bijzonder een optimale 
concurrentiepositie van internationale 
spoorvervoersdiensten en zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de spoorwegnetten.

2. De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
infrastructuurbeheerders samenwerken om 
de invoering van efficiënte 
tariferingsregelingen mogelijk te maken
met het oog op een efficiënte exploitatie 
van treindiensten die over meer 
infrastructuurnetten heen worden verricht. 

Or. en

Motivering

Deze formulering is overbodig: deze doelstellingen worden reeds in de richtlijn reeds 
herhaaldelijk genoemd, met name in artikel 26 betreffende een zo effectief mogelijk gebruik 
van de beschikbare infrastructuurcapaciteit, ook met betrekking tot internationale diensten.

Amendement 498
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomsten tussen een lidstaat 
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en een infrastructuurbeheerder die reeds 
vóór de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn zijn gesloten, zijn gedurende 
de looptijd ervan of ten minste voor een 
periode van 5 jaar na de datum van 
omzetting van deze richtlijn door de 
betrokken lidstaat vrijgesteld van de 
toepassing van de leden 3, 4 en 5 en van 
bijlage VII.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om te voorkomen dat de gewijzigde regels van toepassing zijn 
op overeenkomsten die reeds voor de inwerkingtreding van deze richtlijn, zoals bepaald in 
artikel 68, zijn gesloten. De nieuwe vereisten moeten alleen bij verlenging van de bestaande 
overeenkomsten in acht worden genomen, maar pas na een termijn van vijf jaar na de datum 
van omzetting van de richtlijn in de nationale wetgeving overeenkomstig artikel 66.

Amendement 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisbeginselen en parameters van 
deze overeenkomsten zijn uiteengezet in 
bijlage VII, die in het licht van de 
opgedane ervaring kan 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.
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Amendement 500
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisbeginselen en parameters van deze 
overeenkomsten zijn uiteengezet in bijlage 
VII, die in het licht van de opgedane 
ervaring kan worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

De basisbeginselen en parameters van deze 
overeenkomsten zijn uiteengezet in bijlage 
VII.

Or. en

Motivering

Het gaat om een essentieel element dat niet onder de procedure voor gedelegeerde 
handelingen valt.

Amendement 501
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie beoordeelt, of 
de geraamde inkomsten van de 
infrastructuurbeheerder op middellange 
en lange termijn volstaan om de 
overeengekomen prestatiedoelstellingen te 
bereiken, en formuleert, uiterlijk één 
maand voor de ondertekening van de 
overeenkomst, aanbevelingen ter zake.

Schrappen

Or. en

Motivering

De toezichthouder is een arbitrage-instantie: de beoordeling van de gepastheid van de in de 
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overeenkomst vastgelegde prestatiedoelstellingen valt onder de controlebevoegdheid van de 
politieke instantie van de lidstaat die de overeenkomst heeft ondertekend.

Amendement 502
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie beoordeelt, of 
de geraamde inkomsten van de 
infrastructuurbeheerder op middellange 
en lange termijn volstaan om de 
overeengekomen prestatiedoelstellingen te 
bereiken, en formuleert, uiterlijk één 
maand voor de ondertekening van de 
overeenkomst, aanbevelingen ter zake.

Schrappen

Or. en

Amendement 503
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de bevoegde autoriteit van deze 
aanbevelingen afwijkt, stelt zij de 
toezichthoudende instantie in kennis van 
de redenen hiervan.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit legt de overeenkomst ter goedkeuring voor aan het verantwoordelijke 
politieke orgaan van de lidstaat.
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Amendement 504
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de bevoegde autoriteit van deze 
aanbevelingen afwijkt, stelt zij de 
toezichthoudende instantie in kennis van 
de redenen hiervan.

Schrappen

Or. en

Amendement 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomst kan eerst worden 
herzien na goedkeuring door de 
toezichthoudende instantie. Deze dient te 
controleren of er sprake is van een 
dringende noodzaak tot herziening van de 
overeenkomst, alsmede hoe de nieuwe 
overeenkomst financieel in elkaar steekt. 
De lidstaten moeten de belanghebbende 
actoren ten minste een maand vóór de 
ondertekening van de herziene 
overeenkomst raadplegen en moeten het 
betreffende document binnen een maand 
na het afsluiten van de raadpleging 
publiceren.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te voorkomen dat meerjarencontracten onnodig vóór het 
aflopen daarvan worden herzien.
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Amendement 506
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De rechten voor het gebruik van de 
spoorweginfrastructuur en de 
dienstvoorzieningen worden aan de 
infrastructuurbeheerder en de exploitant 
van de voorziening betaald, die ze 
aanwenden om hun ondernemingen van 
middelen te voorzien.

1. De rechten voor het gebruik van de 
spoorweginfrastructuur en de 
voorzieningen voor spoorwegdiensten
worden aan de infrastructuurbeheerder en 
de exploitant van de voorziening voor 
spoorwegdiensten betaald.

Or. en

Motivering

Overbodige formulering: een wetgevingstekst dient geen suggesties voor het gebruik van of 
redenen voor de heffing van rechten te bevatten.

Amendement 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat
belastingen en tarieven die van toepassing 
zijn op de toegang tot nationale 
infrastructuur en essentiële voorzieningen 
alleen dienen te worden geheven op een 
wijze die strookt met soortgelijke 
belastingen en tarieven die van toepassing 
zijn op andere vormen van vervoer. De 
Europese Commissie ziet toe op de 
toepassing van dit beginsel, teneinde 
verstoringen van de markt te voorkomen.

Or. en
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Motivering

Recent hebben zich gevallen voorgedaan waarin wijzigingen van de bedrijfsbelasting in een 
land ertoe hebben geleid dat alle spoorwegondernemingen die op het grondgebied van dat 
land actief waren, werden onderworpen aan een belasting voor (personen)wagons. Hierdoor 
zijn de prijzen voor grensoverschrijdend personenvervoer over de hele linie gestegen.

Amendement 508
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 
het minimumtoegangspakket een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien.

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 
het minimumtoegangspakket een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien.

Om de volledige dekking van de door de 
infrastructuurbeheerder gemaakte kosten 
te verkrijgen, kan een lidstaat, zo de markt 
dit aankan, extra heffingen toepassen op 
basis van efficiënte, transparante en niet-
discriminerende beginselen, waarbij een 
optimale concurrentiepositie, met name 
van het internationale spoorwegvervoer, 
wordt gewaarborgd. De heffingsregeling 
moet productiviteitsstijgingen die de 
spoorwegondernemingen hebben 
verwezenlijkt, respecteren.
Het niveau van de heffingen mag echter 
niet uitsluiten, dat van de infrastructuren 
gebruik wordt gemaakt door 
marktsegmenten die op zijn minst de 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
spoorwegdiensten voortvloeiende kosten 
kunnen dekken, plus een rendement dat 
de markt kan verdragen.
Alvorens dergelijke extra heffingen goed 
te keuren, evalueren de lidstaten voor 
welke specifieke marktsegmenten zij in 
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aanmerking komen, waarbij zij ten minste 
de in bijlage VIII, punt 3, vermelde 
elementenparen in overweging nemen en 
de in aanmerking komende elementen 
uitkiezen. De lijst van marktsegmenten die 
door de infrastructuurbeheerders wordt 
opgesteld, omvat ten minste de volgende 
drie segmenten: goederenvervoer, 
passagiersvervoer in het kader van een 
openbaredienstcontract en overig 
passagiervervoer. De 
infrastructuurbeheerders kunnen verdere 
marktsegmenten onderscheiden.
Eveneens worden de marktsegmenten 
bepaald waarin spoorwegondernemingen 
thans niet actief zijn, maar waarin zij 
mogelijkerwijs diensten zullen aanbieden 
gedurende de geldigheidsduur van de 
heffingsregeling. De 
infrastructuurbeheerder neemt in de 
heffingsregeling voor deze segmenten 
geen extra heffing op. 
De lijst van marktsegmenten wordt in de 
netverklaring bekendgemaakt en ten 
minste om de vijf jaar herzien.

Or. en

Motivering

Infrastructuurheffingen die worden vastgesteld op het niveau van rechtstreekse kosten 
volstaan niet om alle kosten van de infrastructuurbeheerder te dekken. Daarom moeten 
heffingen worden vastgesteld die de afzonderlijke marktsegmenten kunnen dragen, niet bij 
wijze van uitzondering, maar als fundamenteel heffingsbeginsel. Derhalve dient de tekst over 
extra heffingen te worden verplaatst van artikel 32, lid 1 (uitzonderingen) naar artikel 31, lid 
3 (fundamentele heffingsbeginselen). Het is aan de lidstaten om te evalueren voor welke 
marktsegmenten extra heffingen in aanmerking komen.

Amendement 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1 voor 
het minimumtoegangspakket en de toegang 
via het spoor tot voorzieningen een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien.

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1 voor 
het minimumtoegangspakket en de toegang 
via het spoor tot voorzieningen een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien. Behoudens het in 
lid 5 genoemde geval mogen de door de 
infrastructuurbeheerder berekende 
heffingen niet hoger zijn dan de totale 
kosten van de infrastructuur per 
marktsegment.

Or. fr

Motivering

De hoogte van de heffingen mag de kosten die worden gemaakt ter dekking van de totale 
kosten van de infrastructuur per marktsegment niet overschrijden. Dit is van wezenlijk belang 
om te voorkomen dat er niet nader onderbouwde mechanismen van kruisfinanciering worden 
ingesteld en om de economische levensvatbaarheid van bepaalde spoorwegverbindingen te 
behouden.

Amendement 510
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 
het minimumtoegangspakket een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien.

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 
het minimumtoegangspakket een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien. De lidstaten 
mogen deze bepaling niet toepassen op 
goederenvervoer vanuit of naar derde 
landen op een spoornet waarvan de 
spoorbreedte verschillend is van die van 
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het hoofdspoorwegnet van de Unie.

Or. en

Amendement 511
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 
het minimumtoegangspakket een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien.

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 
het minimumtoegangspakket een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien.

Voor goederenvervoer vanuit of naar 
derde landen op een spoornet waarvan de 
spoorbreedte verschillend is van die van 
het hoofdspoorwegnet van de Unie, 
kunnen infrastructuurbeheerders hogere 
heffingen vaststellen met het oog op 
volledige dekking van de door hen 
gemaakte kosten.

Or. en

Motivering

Goederenvervoer per spoor via de Baltische landen is voornamelijk afkomstig uit landen 
buiten de EU. Het voorstel van de Commissie beperkt infrastructuurbeheerders aanzienlijk in 
hun mogelijkheden om de door hen gemaakt kosten volledig te dekken en in de ontwikkeling 
van het spoornetwerk te investeren. De Europese belastingbetalers zouden op deze manier 
infrastructuur subsidiëren die voornamelijk wordt gebruikt voor vrachtvervoer vanuit derde 
landen. Ondernemingen in derde landen zouden het meest profiteren van de door de 
Commissie voorgestelde regeling.

Amendement 512
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 
het minimumtoegangspakket een heffing 
vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien.

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 
artikel en artikel 32, wordt, voor het in
bijlage VIII omschreven 
toegangbeheerspakket en de toegang via 
het spoor tot de betrokken voorzieningen
een heffing vastgesteld die gelijk is aan de 
kosten die rechtstreeks uit de exploitatie 
van de treindienst voortvloeien. 
Behoudens wijzigingen met betrekking tot 
de bepalingen inzake geluidshinder en 
milieubeperkingen zijn de 
infrastructuurheffingen niet hoger dan de 
algehele kosten van de infrastructuur per 
marktsegment.

Or. en

Motivering

Verduidelijking met betrekking tot de toegang tot de spoorwegvoorzieningen als bedoeld in 
bijlage III en behoud van de mogelijkheid van wijzigingen overeenkomstig het bepaalde in lid 
5.

Amendement 513
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 1 kan in het licht van 
de opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Onnodige inmenging van de Commissie in nationale spoorwegaangelegenheden.
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Amendement 514
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 1, 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 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vrachtvervoer over de weg heffingen
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 
infrastructuurrechten overeenkomstig 
bijlage VIII, punt 2 gewijzigd, teneinde 
rekening te houden met de door de 
exploitatie van treinen veroorzaakte kosten 
van geluidshinder.

5. Wanneer een lidstaat, overeenkomstig 
de Uniewetgeving, heffingen toepast op de 
andere vervoerswijzen voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 
infrastructuurrechten van die lidstaat 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 2 
gewijzigd, teneinde rekening te houden 
met de door de exploitatie van treinen 
veroorzaakte kosten van geluidshinder.

Or. fr

Motivering

Het systematisch toepassen van het bepaalde in artikel 31, lid 5, terwijl het bepaalde omtrent 
internalisering van de externe kosten (in het kader van het nieuwe "Eurovignet") optioneel 
kan worden toegepast, zou leiden tot oneerlijke concurrentie tussen de verschillende 
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vervoerswijzen, in het bijzonder tussen het spoor- en het wegvervoer.

Amendement 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vrachtvervoer over de weg heffingen 
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 
infrastructuurrechten overeenkomstig 
bijlage VIII, punt 2, gewijzigd, teneinde 
rekening te houden met de door de 
exploitatie van treinen veroorzaakte kosten 
van geluidshinder.

5. De infrastructuurrechten worden
overeenkomstig bijlage VIII, punt 2, 
gewijzigd, teneinde rekening te houden 
met de door de exploitatie van treinen 
veroorzaakte kosten van geluidshinder.

Deze wijzigingen zijn inkomstenneutraal 
zolang de lidstaat van de betrokken 
infrastructuur geen heffing op 
geluidshinder toepast op het wegvervoer.

Or. en

Motivering

Heffingen die gedifferentieerd zijn naargelang de veroorzaakte geluidshinder moeten voor 
alle vervoersvormen worden ingevoerd, teneinde gelijke mededingingsvoorwaarden te 
waarborgen.

Amendement 517
Hubert Pirker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vrachtvervoer over de weg heffingen 
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 

5. Wanneer de nationale wetgevingen voor 
het vrachtvervoer over de weg in een 
lidstaat heffingen mogelijk maken voor de 
kosten van geluidshinder, dienen de 
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infrastructuurrechten overeenkomstig 
bijlage VIII, punt 2, gewijzigd, teneinde
rekening te houden met de door de 
exploitatie van treinen veroorzaakte kosten 
van geluidshinder.

infrastructuurrechten overeenkomstig 
bijlage VIII, punt 2, in de desbetreffende 
lidstaat zodanig te worden gewijzigd, dat 
hierin rekening wordt gehouden met de 
door de exploitatie van treinen 
veroorzaakte kosten van geluidshinder.

Or. de

Motivering

Deze formulering zorgt voor gelijke voorwaarden voor beide vervoersmiddelen.

Amendement 518
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vrachtvervoer over de weg heffingen 
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 
infrastructuurrechten overeenkomstig 
bijlage VIII, punt 2, gewijzigd, teneinde
rekening te houden met de door de 
exploitatie van treinen veroorzaakte kosten 
van geluidshinder.

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vervoer over de weg verplichte heffingen 
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 
infrastructuurrechten dienovereenkomstig 
gewijzigd in overeenstemming met bijlage 
VIII, punt 2, om rekening te houden met de 
door de exploitatie van treinen 
veroorzaakte kosten van geluidshinder, 
teneinde de vernieuwing van rollend 
materieel ten gunste van minder 
luidruchtige treinen te bevorderen.

Or. en

Motivering

Heffingen op geluidshinder moeten van toepassing zijn op zowel het wegvervoer als het 
vervoer per spoor: in de spoorwegsector moet voor voldoende en doeltreffende investeringen 
worden gezorgd.

Amendement 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vrachtvervoer over de weg heffingen 
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 
infrastructuurrechten overeenkomstig 
bijlage VIII, punt 2, gewijzigd, teneinde 
rekening te houden met de door de 
exploitatie van treinen veroorzaakte kosten 
van geluidshinder.

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vrachtvervoer over de weg heffingen 
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, kunnen de 
infrastructuurrechten worden gewijzigd, 
teneinde rekening te houden met de door
de exploitatie van treinen veroorzaakte 
kosten van geluidshinder.

Or. pl

Motivering

De verwijzing naar de compensatie van investeringen in de montage van geluidsarme 
systemen in wagons is onvoldoende voor de gemaakte kosten. Een rechtstreekse financiering 
van de uitrusting van materieel met de benodigde componenten (composietremblokken) kan 
een effectiever mechanisme blijken te zijn om geluidshinder te beperken dan de differentiatie 
van de door de beheerder geïnde heffingen. Bovendien kan de invoering van het principe dat 
de kosten voor de toegang tot infrastructuur worden verlaagd voor materieel dat minder 
geluidshinder veroorzaakt, ertoe leiden dat ze worden verhoogd voor vervoerders die niet 
over dergelijk materieel beschikken.

Amendement 520
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vrachtvervoer over de weg heffingen 
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 
infrastructuurrechten overeenkomstig 
bijlage VIII, punt 2, gewijzigd, teneinde 
rekening te houden met de door de 
exploitatie van treinen veroorzaakte kosten 
van geluidshinder.

5. De infrastructuurrechten worden 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 2, 
gewijzigd, teneinde rekening te houden 
met de door de exploitatie van treinen 
veroorzaakte kosten van geluidshinder.
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Or. nl

Amendement 521
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 
vrachtvervoer over de weg heffingen 
mogelijk maakt voor de kosten van 
geluidshinder, worden de 
infrastructuurrechten overeenkomstig 
bijlage VIII, punt 2 gewijzigd, teneinde 
rekening te houden met de door de 
exploitatie van treinen veroorzaakte kosten 
van geluidshinder.

5. Wanneer een lidstaat, overeenkomstig 
de EU-wetgeving, voor het vrachtvervoer 
over de weg de heffingen toepast die 
overeenkomen met de kosten van 
geluidshinder, kunnen de 
infrastructuurrechten van die lidstaat
overeenkomstig bijlage VIII, punt 2 
worden gewijzigd, teneinde rekening te 
houden met de door de exploitatie van 
treinen veroorzaakte kosten van 
geluidshinder.

Or. fr

Motivering

Om het spoorwegvervoer niet te benadelen, moet het internaliseren van de externe kosten 
voor het spoor parallel en onder soortgelijke voorwaarden worden ingevoerd als voor de 
andere vervoerswijzen, in dit geval het wegvervoer.

Amendement 522
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met deze wijziging van de rechten voor 
het gebruik van de infrastructuur kunnen 
de investeringen worden gecompenseerd 
die zijn gedaan om de spoorrijtuigen uit te 
rusten met de vanuit economisch oogpunt 
meest haalbare geluidsarme remmen.
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Or. fr

Motivering

De beste manier om geluidshinder te verminderen is het installeren van bepaalde 
remsystemen. Met het invoeren van een stimuleringssysteem zou het aanpassen en 
moderniseren van het rollend materieel aangemoedigd moeten worden. 

Amendement 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 2, kan in het licht van 
de opgedane ervaring worden gewijzigd, 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure, met name wat de 
differentiëring van de 
infrastructuurheffingen betreft.

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 524
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 2, kan in het licht van 
de opgedane ervaring worden gewijzigd, 

Schrappen
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overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure, met name wat de 
differentiëring van de 
infrastructuurheffingen betreft.

Or. en

Motivering

Het gaat om een essentieel element dat niet onder de procedure voor gedelegeerde 
handelingen valt.

Amendement 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 2 kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd, 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure, met name wat de differentiëring 
van de infrastructuurheffingen betreft.

Bijlage VIII, punt 2 kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd, 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure, met name wat de differentiëring 
van de infrastructuurheffingen betreft, mits 
dit niet leidt tot concurrentievervalsing in 
het nadeel van het spoorwegvervoer.

Or. fr

Motivering

De bepalingen die zijn opgenomen om de met geluidshinder verband houdende externe 
effecten in de richtlijn te integreren, mogen het concurrentievermogen van het 
spoorwegvervoer ten opzichte van de andere vervoerswijzen niet aantasten.

Amendement 526
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De heffingen van rechten voor het gebruik De heffingen van rechten voor het gebruik 
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van de infrastructuur kunnen worden 
gewijzigd in verband met de kosten van 
andere dan de in bijlage VIII, punt 2, 
bedoelde milieu-effecten van de 
treinexploitatie. Deze wijzigingen, waarbij 
de externe kosten van door de exploitatie 
van treinen veroorzaakte 
luchtverontreiniging kunnen worden 
geïnternaliseerd, variëren naar gelang de 
omvang van het veroorzaakte effect.

van de infrastructuur kunnen worden 
gewijzigd in verband met de kosten van 
andere dan de in bijlage VIII, punt 2, 
bedoelde milieueffecten van de 
treinexploitatie. Deze wijzigingen, waarbij 
de externe kosten van door de exploitatie 
van treinen veroorzaakte 
luchtverontreiniging en geluidshinder
kunnen worden geïnternaliseerd, variëren 
naar gelang de omvang van het 
veroorzaakte effect.

Or. de

Amendement 527
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een heffing voor de andere milieukosten 
waaruit een verhoging van de totale 
inkomsten van de infrastructuurbeheerder 
resulteert, wordt echter uitsluitend 
toegestaan indien deze in de 
Uniewetgeving ook is toegestaan voor het 
goederenvervoer over de weg. Wanneer de 
Uniewetgeving niet toestaat deze 
milieukosten ten aanzien van het 
goederenvervoer over de weg in rekening 
te brengen, mogen dergelijke wijzigingen 
geen gevolgen hebben voor de totale 
inkomsten van de 
infrastructuurbeheerder.

Schrappen

Or. nl

Amendement 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een heffing voor de andere milieukosten 
waaruit een verhoging van de totale 
inkomsten van de infrastructuurbeheerder 
resulteert, wordt echter uitsluitend 
toegestaan indien deze in de 
Uniewetgeving ook is toegestaan voor het 
goederenvervoer over de weg. bij 
concurrerende takken van vervoer van 
vergelijkbare omvang is. Wanneer de 
Uniewetgeving niet toestaat deze 
milieukosten ten aanzien van het 
goederenvervoer over de weg in rekening 
te brengen, Bij ontbreken van een 
vergelijkbaar heffingsniveau voor 
milieukosten bij andere concurrerende 
takken van vervoer, mogen dergelijke 
wijzigingen geen gevolgen hebben voor de 
totale inkomsten van de 
infrastructuurbeheerder.

Een heffing voor de andere milieukosten 
moet voor de infrastructuurbeheerder 
inkomstenneutraal zijn zolang in de 
betrokken lidstaat geen vergelijkbare 
heffing is ingevoerd voor het wegvervoer.

Or. en

Motivering

De internalisering van de externe kosten is een centraal punt van het vervoersbeleid van de 
EU. Desbetreffende wetgeving moet tegelijkertijd van toepassing op alle sectoren. De 
spoorwegsector mag weliswaar het voortouw nemen, maar zonder dat dit resulteert in een 
concurrentienadeel.

Amendement 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien milieuheffingen extra inkomsten 
opleveren, bepalen de lidstaten voor welke 
doeleinden deze inkomsten moeten worden 
gebruikt. De bevoegde autoriteiten houden 
de nodige gegevens bij, om ervoor te 
zorgen, dat de oorsprong van de 

Indien milieuheffingen extra inkomsten 
opleveren, bepalen de lidstaten voor welke 
doeleinden deze inkomsten moeten worden 
gebruikt ten gunste van de 
vervoerssystemen. De bevoegde 
autoriteiten houden de nodige gegevens bij, 
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milieuheffingen en het gebruik ervan, 
kunnen worden achterhaald. De lidstaten 
delen de Commissie die gegevens op 
regelmatige tijdstippen mee.

om ervoor te zorgen, dat de oorsprong van 
de milieuheffingen en het gebruik ervan, 
kunnen worden achterhaald. De lidstaten 
delen de Commissie die gegevens op 
regelmatige tijdstippen mee.

Or. fr

Motivering

Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat de extra inkomsten in beginsel aan de 
vervoerssystemen ten goede komen ("earmarking").

Amendement 530
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien milieuheffingen extra inkomsten 
opleveren, bepalen de lidstaten voor welke 
doeleinden deze inkomsten moeten worden 
gebruikt. De bevoegde autoriteiten houden 
de nodige gegevens bij, om ervoor te 
zorgen, dat de oorsprong van de 
milieuheffingen en het gebruik ervan, 
kunnen worden achterhaald. De lidstaten 
delen de Commissie die gegevens op 
regelmatige tijdstippen mee.

Indien milieuheffingen extra inkomsten 
opleveren, bepalen de lidstaten voor welke 
doeleinden deze inkomsten moeten worden 
gebruikt ten gunste van de ontwikkeling 
van de spoorwegsector. De bevoegde 
autoriteiten houden de nodige gegevens bij, 
om ervoor te zorgen, dat de oorsprong van 
de milieuheffingen en het gebruik ervan, 
kunnen worden achterhaald. De lidstaten 
delen de Commissie die gegevens op 
regelmatige tijdstippen mee.

Or. fr

Amendement 531
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien milieuheffingen een vergelijkbaar 
niveau van extra inkomsten opleveren, 

Indien milieuheffingen een vergelijkbaar 
niveau van extra inkomsten opleveren, 
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bepalen de lidstaten voor welke doeleinden 
deze inkomsten moeten worden gebruikt. 
De bevoegde autoriteiten houden de nodige 
gegevens bij, om ervoor te zorgen, dat de 
oorsprong van de milieuheffingen en het 
gebruik ervan, kunnen worden achterhaald. 
De lidstaten delen de Commissie die 
gegevens op regelmatige tijdstippen mee.

worden deze inkomsten door de lidstaten 
gebruikt voor het verbeteren van de 
spoorweginfrastructuur. De bevoegde 
autoriteiten houden de nodige gegevens bij, 
om ervoor te zorgen, dat de oorsprong van 
de milieuheffingen en het gebruik ervan, 
kunnen worden achterhaald. De lidstaten 
delen de Commissie die gegevens op 
regelmatige tijdstippen mee.

Or. es

Motivering

Aangezien een van de belangrijkste problemen is dat de lidstaten te weinig in het 
spoorwegennet investeren, lijkt het logisch dat de gegenereerde inkomsten worden 
geherinvesteerd in de infrastructuur teneinde deze te verbeteren.

Amendement 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Teneinde de oorzaak van 
geluidshinder bij de bron aan te pakken, 
dienen de EU-regels inzake 
cofinanciering te worden gewijzigd om de 
confinanciering van de vernieuwing van 
rollend materieel toe te staan, en moeten 
de voorschriften inzake staatssteun 
dienovereenkomstig worden bijgesteld.

Or. en

Motivering

Uit de beschikbare cijfers lijkt te kunnen worden opgemaakt dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door investeringen in de meest geavanceerde technologieën voor 
lawaaibestrijding aan de bron in plaats van in lawaaibeschermingsmaatregelen. Technologie 
die het probleem bij de bron aanpakt, is drie à vier keer zo kosteneffectief als beschermende 
maatregelen.
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Amendement 533
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Dit artikel is niet van toepassing op de 
levering van de in bijlage III, punt 2, 
genoemde diensten. In geen geval 
Desondanks mogen de voor deze diensten 
geïnde heffingen hoger liggen dan de 
kosten voor de levering daarvan, 
vermeerderd met een redelijke winst.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verlening van toegang tot de in bijlage III 
bedoelde dienstvoorzieningen en het gebruik ervan indien er behoefte aan bestaat: elke 
aanbieder van spoorwegdiensten, met inbegrip van de infrastructuurbeheerder, moet het 
recht hebben om een gepaste heffing voor de verleende dienst te ontvangen.

Amendement 534
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien diensten die in bijlage III, 
punten 3 en 4, als "aanvullende" of 
"ondersteunende" diensten zijn 
opgenomen, slechts door één leverancier 
worden aangeboden, mogen de voor deze 
diensten geheven rechten niet hoger zijn 
dan de kosten die nodig zijn om de 
diensten te verrichten, vermeerderd met 
een redelijke winst.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verlening van toegang tot de in bijlage III 
bedoelde dienstvoorzieningen en het gebruik ervan indien er behoefte aan bestaat: elke 
aanbieder van spoorwegdiensten, met inbegrip van de infrastructuurbeheerder, moet het 
recht hebben om een gepaste heffing voor de verleende dienst te ontvangen.

Amendement 535
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de volledige dekking van de door de 
infrastructuurbeheerder gemaakte kosten 
te verkrijgen, kan een lidstaat, zo de markt 
dit aankan, extra heffingen toepassen op 
basis van efficiënte, transparante en niet-
discriminerende beginselen, waarbij een 
optimale concurrentiepositie, met name 
van het internationale goederenvervoer 
per spoor, wordt gewaarborgd. De 
heffingsregeling moet 
productiviteitsstijgingen die de 
spoorwegondernemingen hebben 
verwezenlijkt, respecteren.

Schrappen

Het niveau van de heffingen mag echter 
niet uitsluiten, dat van de infrastructuren 
gebruik wordt gemaakt door 
marktsegmenten die op zijn minst de 
rechtstreeks uit de exploitatie van de 
spoorwegdiensten voortvloeiende kosten 
kunnen dekken, plus een rendement dat 
de markt kan verdragen.
Deze marktsegmenten worden bepaald 
overeenkomstig de in bijlage VIII, punt 3, 
vastgestelde criteria, afhankelijk van de 
voorafgaande goedkeuring door de 
toezichthoudende instantie. Voor 
marktsegmenten waarin geen verkeer is, 
worden geen extra heffingen in de 
heffingsregeling opgenomen.
Bijlage VIII, punt 3, kan in het licht van 
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de opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Or. en

Motivering

Infrastructuurheffingen die worden vastgesteld op het niveau van rechtstreekse kosten 
volstaan niet om alle kosten van de infrastructuurbeheerder te dekken. Daarom moeten 
heffingen worden vastgesteld die de afzonderlijke marktsegmenten kunnen dragen, niet bij 
wijze van uitzondering, maar als fundamenteel heffingsbeginsel. Derhalve dient de tekst over 
extra heffingen te worden verplaatst van artikel 32, lid 1 (uitzonderingen) naar artikel 31, lid 
3 (fundamentele heffingsbeginselen).

Amendement 536
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de volledige dekking van de door de 
infrastructuurbeheerder gemaakte kosten te 
verkrijgen, kan een lidstaat, zo de markt dit 
aankan, extra heffingen toepassen op basis 
van efficiënte, transparante en niet-
discriminerende beginselen, waarbij een 
optimale concurrentiepositie, met name 
van het internationale goederenvervoer 
per spoor, wordt gewaarborgd. De 
heffingsregeling moet 
productiviteitsstijgingen die de 
spoorwegondernemingen hebben 
verwezenlijkt, respecteren.

1. Om de volledige dekking van de door de 
infrastructuurbeheerder gemaakte kosten te 
verkrijgen, kan een lidstaat, zo het 
betrokken marktsegment dit aankan, 
toestaan dat de infrastructuurbeheerder 
in een bepaald marktsegment een extra 
heffing toepast op basis van efficiënte, 
transparante en niet-discriminerende 
beginselen, waarbij een optimale 
concurrentiepositie van de spoorwegsector
wordt gewaarborgd.

Or. en

Amendement 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de volledige dekking van de door de 
infrastructuurbeheerder gemaakte kosten te 
verkrijgen, kan een lidstaat, zo de markt dit 
aankan, extra heffingen toepassen op basis 
van efficiënte, transparante en niet-
discriminerende beginselen, waarbij een 
optimale concurrentiepositie, met name 
van het internationale goederenvervoer per 
spoor, wordt gewaarborgd. De 
heffingsregeling moet 
productiviteitsstijgingen die de 
spoorwegondernemingen hebben 
verwezenlijkt, respecteren.

1. Om de volledige dekking van de door de 
infrastructuurbeheerder gemaakte kosten te 
verkrijgen, kan een lidstaat, zo het 
marktsegment dit aankan, de 
infrastructuurbeheerder toestemming 
verlenen extra heffingen toe te passen op 
basis van efficiënte, transparante en niet-
discriminerende beginselen, waarbij een 
optimale concurrentiepositie, met name 
van het internationale goederenvervoer per 
spoor, wordt gewaarborgd. De 
heffingsregeling moet 
productiviteitsstijgingen die de 
spoorwegondernemingen hebben 
verwezenlijkt, respecteren.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement moet de rol van de verschillende actoren verduidelijkt worden en moet 
aangegeven worden dat deze procedure per marktsegment toegepast dient te worden.

Amendement 538
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de volledige dekking van de door de 
infrastructuurbeheerder gemaakte kosten te 
verkrijgen, kan een lidstaat, zo de markt dit 
aankan, extra heffingen toepassen op basis 
van efficiënte, transparante en niet-
discriminerende beginselen, waarbij een 
optimale concurrentiepositie, met name 
van het internationale goederenvervoer 
per spoor, wordt gewaarborgd. De 
heffingsregeling moet 
productiviteitsstijgingen die de 
spoorwegondernemingen hebben 

1. Om de volledige dekking van de door de 
infrastructuurbeheerder gemaakte kosten te 
verkrijgen, kan een lidstaat toestaan dat de 
infrastructuurbeheerder in een bepaald 
marktsegment en vooropgesteld dat de 
desbetreffende voorwaarden draaglijk 
zijn, een extra heffing toepast op basis van 
efficiënte, transparante en niet-
discriminerende beginselen, waarbij een 
optimale efficiëntie van de spoorwegsector
wordt gewaarborgd. De heffingsregeling 
moet productiviteitsstijgingen die de 
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verwezenlijkt, respecteren. spoorwegondernemingen hebben 
verwezenlijkt, respecteren.

Or. en

Motivering

In de lidstaten van de EU worden verschillende regelingen toegepast voor heffingen op het 
gebruik van infrastructuur: met toestemming van de lidstaat zou de infrastructuurbeheerder 
een extra heffing kunnen toepassen om een effectief en optimaal spoornetwerk te verkrijgen 
als bedoeld in artikel 26.

Amendement 539
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze marktsegmenten worden bepaald 
overeenkomstig de in bijlage VIII, punt 3, 
vastgestelde criteria, afhankelijk van de 
voorafgaande goedkeuring door de 
toezichthoudende instantie. Voor 
marktsegmenten waarin geen verkeer is, 
worden geen extra heffingen in de 
heffingsregeling opgenomen.

Deze marktsegmenten worden bepaald 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 3, na de 
daar vermelde elementenparen in 
overweging te hebben genomen en de in 
aanmerking komende elementen te 
hebben uitgekozen, afhankelijk van de 
voorafgaande goedkeuring door de 
toezichthoudende instantie. Voor 
marktsegmenten waarin geen verkeer is, 
worden geen extra heffingen in de 
heffingsregeling opgenomen.

Or. en

Amendement 540
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze marktsegmenten worden bepaald 
overeenkomstig de in bijlage VIII, punt 3, 
vastgestelde criteria, afhankelijk van de 

Deze segmenten van de spoorwegmarkt en 
de daarvoor voorgestelde extra heffingen
worden bepaald overeenkomstig de in 
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voorafgaande goedkeuring door de 
toezichthoudende instantie. Voor 
marktsegmenten waarin geen verkeer is, 
worden geen extra heffingen in de 
heffingsregeling opgenomen.

bijlage VIII, punt 3, vastgestelde 
procedure. Voor marktsegmenten waarin 
geen verkeer is, worden aanvankelijk geen 
extra heffingen in de heffingsregeling 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Om segmenten van de spoorwegmarkt te behouden waarin aanvankelijk geen verkeer is, 
moeten de extra heffingen op nul worden vastgesteld. Zij dienen te worden verhoogd indien 
het vervoer in dat segment zich ontwikkelt en het segment dit aankan.

Amendement 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 3, 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 542
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 3, 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 543
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Treinen met het European Train Control 
System (ETCS) die op met nationale 
besturings- en seingevingssystemen 
uitgeruste lijnen rijden, genieten 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 5 een 
tijdelijke vermindering van de 
infrastructuurrechten.

3. Treinen met het European Train Control 
System (ETCS) die op met nationale 
besturings- en seingevingssystemen 
uitgeruste lijnen rijden, genieten 
overeenkomstig bijlage VIII, punt 5 een 
tijdelijke vermindering van de 
infrastructuurrechten. De 
infrastructuurbeheerder is in staat te 
garanderen dat deze vermindering niet tot 
een verlies aan inkomsten leidt. De 
vermindering wordt gecompenseerd door 
de verhoging van de rechten op dezelfde 
lijn voor treinen die niet met het ETCS 
zijn uitgerust.

Or. fr

Motivering

Het uitrusten van treinen met het ETCS-systeem moet worden aangemoedigd door middel van 
een bonus-malussysteem zonder dat dit leidt tot een verlies aan inkomsten voor de 
infrastructuurbeheerder. Dit systeem moet bij voorkeur voor elke spoorweglijn gelden. 
Anderzijds moeten er geen eenzijdige interventiebevoegdheden aan de Commissie worden 
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verleend.

Amendement 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Treinen met het European Train Control 
System (ETCS) die op met nationale 
besturings- en seingevingssystemen 
uitgeruste lijnen rijden, genieten
overeenkomstig bijlage VIII, punt 5, een 
tijdelijke vermindering van de 
infrastructuurrechten.

3. Treinen met het European Train Control 
System (ETCS) die op met nationale 
besturings- en seingevingssystemen 
uitgeruste lijnen rijden, genieten een 
tijdelijke vermindering van de 
infrastructuurrechten op lijnen die onder 
het Europees plan voor de invoering van 
ERTMS vallen en waarop dit systeem is 
geïnstalleerd.

Or. pl

Amendement 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 5, 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 
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onderworpen.

Amendement 546
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 5, 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 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De heffingsregelingen voor 
infrastructuur zetten de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder er door middel van 
een prestatieregeling toe aan, verstoringen 
zo gering mogelijk te houden en de 
prestatie van het spoorwegnet te 
verbeteren. Dit kan boetes inhouden voor 
handelingen die de exploitatie van het net 
verstoren, compensatie voor 
ondernemingen die onder verstoringen te 
lijden hebben, en premies ter beloning van 
prestaties die de ramingen overtreffen.

1. De heffingsregelingen voor 
infrastructuur zetten de 
spoorwegondernemingen en de 
infrastructuurbeheerder er door middel van 
een prestatieregeling toe aan, verstoringen 
zo gering mogelijk te houden en de 
prestatie van het spoorwegnet te 
verbeteren. Dit kan boetes inhouden voor 
handelingen die de exploitatie van het net 
verstoren, compensatie voor 
ondernemingen die onder verstoringen te 
lijden hebben, en premies ter beloning van 
prestaties die de ramingen overtreffen. 
onverminderd de geldende 



PE467.167v01-00 58/169 AM\870643NL.doc

NL

aansprakelijkheidsregels.

Or. en

Motivering

Prestatieregels hebben geen betrekking op aansprakelijkheidsregels – die bijvoorbeeld 
verband kunnen houden met de rechten van reizigers of overeenkomsten die de kwaliteit van 
vervoerde goederen betreffen.

Amendement 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie evalueert de in 
bijlage VIII, punt 4, opgenomen 
indicatieve lijst van basisbeginselen van 
de prestatieregeling voor 
spoorweginfrastructuur na een periode 
van vier jaar.

Or. en

Motivering

De prestatie-indicatoren kunnen mettertijd veranderen en zijn reeds door de spoorwegsector 
zelf bijgewerkt. Door een herziening van de indicatoren kan rekening worden gehouden met 
de ontwikkelingen op de markt.

Amendement 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De grondbeginselen van de 
prestatieregeling bedoeld in bijlage VIII, 
punt 4, gelden voor het gehele net.

Schrappen
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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 550
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 4 kan in het licht van 
de opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Nu de essentiële onderdelen van punt 4 van bijlage VIII in de richtlijn zelf zijn opgenomen, is 
deze bijlage bedoeld voor de meer specifieke aspecten betreffende de prestatieregeling, die 
niet door de Commissie gewijzigd kunnen worden met het argument dat zo voor een 
voldoende mate van flexibiliteit zou worden gezorgd.

Amendement 551
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII, punt 4, kan in het licht van 
de opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

Schrappen
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procedure.

Or. en

Motivering

 Het gaat om een essentieel element dat niet onder de procedure voor gedelegeerde 
handelingen valt.

Amendement 552
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De infrastructuurbeheerders mogen voor 
toegewezen, maar niet-gebruikte capaciteit 
een passende heffing toepassen. Die 
heffing dient om een efficiënt 
capaciteitsgebruik aan te moedigen. 
Wanneer er bij de jaarlijkse opstelling van 
de dienstregeling meer dan één aanvrager 
is voor een toe te wijzen treinpad, wordt 
een reserveringsheffing opgelegd.

De infrastructuurbeheerders mogen voor 
toegewezen, maar niet-gebruikte capaciteit 
een passende heffing toepassen. Die 
heffing dient om een efficiënt 
capaciteitsgebruik aan te moedigen. 
Wanneer er bij de jaarlijkse opstelling van 
de dienstregeling twee of meer aanvragers 
verzoeken indienen om toewijzing van 
overlappende treinpaden, wordt een 
reserveringsheffing opgelegd aan 
aanvragers aan wie het treinpad geheel of 
gedeeltelijk is toegekend, maar die er geen 
gebruik van maken.

Or. en

Motivering

Wanneer er meer aanvragers voor hetzelfde treinpad zijn, wordt alleen een 
reserveringsheffing opgelegd indien het treinpad wordt toegewezen aan een aanvrager die er 
geen gebruik van maakt.

Amendement 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een aanvrager voornemens is 
infrastructuurcapaciteit aan te vragen met 
het oog op het exploiteren van een 
internationale passagiersvervoerdienst als 
bedoeld in artikel 2, stelt hij de 
infrastructuurbeheerders en de betrokken 
toezichthoudende instanties daarvan in 
kennis. Om het hun mogelijk te maken te 
beoordelen, of een internationale dienst 
tot doel heeft, passagiers tussen stations in 
verschillende lidstaten te vervoeren, en
wat de potentiële economische gevolgen 
voor bestaande 
openbaredienstcontracten zijn, zorgen de 
toezichthoudende instanties ervoor, dat 
elke bevoegde autoriteit die een in een
openbaredienstcontract omschreven 
spoorwegpassagiersvervoerdienst op dat 
traject de toegang uit hoofde van artikel 9, 
lid 3 te beperken en elke 
spoorwegonderneming die het 
openbaredienstcontract uitvoert op het 
traject van deze internationale 
passagiersvervoerdienst, op de hoogte 
worden gebracht.

4. Wanneer een aanvrager voornemens is 
infrastructuurcapaciteit aan te vragen met 
het oog op het exploiteren van een 
internationale en/of nationale
passagiersvervoerdienst als bedoeld in 
artikel 2, stelt hij de 
infrastructuurbeheerders en de betrokken 
toezichthoudende instanties daarvan in 
kennis. Om het hun mogelijk te maken te 
beoordelen wat de potentiële economische 
gevolgen voor bestaande 
openbaredienstcontracten zijn, zorgen de 
toezichthoudende instanties ervoor, dat 
elke bevoegde autoriteit die een in een 
openbaredienstcontract omschreven 
spoorwegpassagiersvervoerdienst op dat 
traject heeft toegewezen, elke andere 
betrokken bevoegde autoriteit die het recht 
heeft de toegang uit hoofde van artikel 9, 
lid 3 te beperken en elke 
spoorwegonderneming die het 
openbaredienstcontract uitvoert op het 
traject van deze internationale en/of 
nationale passagiersvervoerdienst, op de 
hoogte worden gebracht.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met het voor concurrentie openstellen 
van de nationale passagiersvervoerdiensten.

Amendement 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
vertegenwoordigers van de 

De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
vertegenwoordigers van de 
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infrastructuurbeheerders wier 
toewijzingsbeslissingen gevolgen hebben 
voor andere infrastructuurbeheerders, 
samenwerken bij de coördinatie van de 
toewijzing van, of bij de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit op internationaal 
niveau, onverminderd de specifieke 
bepalingen in de Uniewetgeving inzake 
netten voor het goederenvervoer. De 
vertegenwoordigers van de 
infrastructuurbeheerders van derde landen 
kunnen eveneens bij deze procedure 
worden betrokken.

infrastructuurbeheerders wier 
toewijzingsbeslissingen gevolgen hebben 
voor andere infrastructuurbeheerders, 
samenwerken bij de coördinatie van de 
toewijzing van, of bij de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit op internationaal 
niveau, onverminderd de specifieke 
bepalingen in de Uniewetgeving inzake 
netten voor het goederenvervoer. Deze 
vertegenwoordigers dragen ervoor zorg 
dat het lidmaatschap, de werkwijzen en 
alle gehanteerde criteria voor de 
beoordeling en de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit openbaar worden 
gemaakt. De vertegenwoordigers van de 
infrastructuurbeheerders van derde landen 
kunnen eveneens bij deze procedure 
worden betrokken.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt lid 4 van artikel 40 in lid 1 van datzelfde artikel opgenomen.

Amendement 555
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties die 
overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van en 
uitgenodigd op alle vergaderingen waar
de gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit worden 
ontwikkeld. Wanneer de toewijzing 
gebeurt met behulp van IT-systemen, 
ontvangen de toezichthoudende instanties 
voldoende informatie over de systemen om 

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties die 
overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van de 
gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit. Wanneer de 
toewijzing gebeurt met behulp van IT-
systemen, ontvangen de toezichthoudende 
instanties voldoende informatie over de 
systemen om hen in staat te stellen hun 
toezichthoudende opdracht overeenkomstig 
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hen in staat te stellen hun toezichthoudende 
opdracht overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 56 te vervullen.

de bepalingen van artikel 56 te vervullen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst voorziet in een te grote mate van interventionisme 
van de kant van de Commissie en de toezichthoudende instanties ten aanzien van de 
activiteiten van de organisaties van infrastructuurbeheerders. Derhalve dient een duidelijker 
grens te worden getrokken tussen de toezichthoudende/waarnemende rol van de 
toezichthouder en de activiteiten van de ondernemingen.

Amendement 556
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties die 
overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van en 
uitgenodigd op alle vergaderingen waar
de gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit worden 
ontwikkeld. Wanneer de toewijzing 
gebeurt met behulp van IT-systemen, 
ontvangen de toezichthoudende instanties 
voldoende informatie over de systemen om 
hen in staat te stellen hun toezichthoudende 
opdracht overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 56 te vervullen.

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties die 
overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van de 
gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit. Wanneer de 
toewijzing gebeurt met behulp van IT-
systemen, ontvangen de toezichthoudende 
instanties voldoende informatie over de 
systemen om hen in staat te stellen hun 
toezichthoudende opdracht overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 56 te vervullen.

Or. fr

Motivering

Binnen het in de Europese Unie geldende rechtskader kunnen ondernemingen hun activiteiten 
in vrijheid organiseren, zonder de verplichting om waarnemers uit te nodigen. De Commissie 
en de toezichthoudende instanties worden op de hoogte gehouden van de besluiten die door 
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de ondernemingen genomen worden.

Amendement 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties die 
overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van en 
uitgenodigd op alle vergaderingen waar
de gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit worden 
ontwikkeld. Wanneer de toewijzing 
gebeurt met behulp van IT-systemen, 
ontvangen de toezichthoudende instanties 
voldoende informatie over de systemen om 
hen in staat te stellen hun toezichthoudende 
opdracht overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 56 te vervullen.

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties die 
overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van de 
gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit. Wanneer de 
toewijzing gebeurt met behulp van IT-
systemen, ontvangen de toezichthoudende 
instanties voldoende informatie over de 
systemen om hen in staat te stellen hun 
toezichthoudende opdracht overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 56 te vervullen.

Or. en

Motivering

De Commissie en de toezichthoudende instanties moeten weliswaar goed geïnformeerd zijn, 
maar zij dienen niet betrokken te zijn bij de besluitvorming van ondernemingen.

Amendement 558
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties die 

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende instanties die 
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overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van en 
uitgenodigd op alle vergaderingen waar
de gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit worden 
ontwikkeld. Wanneer de toewijzing 
gebeurt met behulp van IT-systemen, 
ontvangen de toezichthoudende instanties 
voldoende informatie over de systemen om 
hen in staat te stellen hun toezichthoudende 
opdracht overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 56 te vervullen.

overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van de 
gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit. Wanneer de 
toewijzing gebeurt met behulp van IT-
systemen, ontvangen de toezichthoudende 
instanties voldoende informatie over de 
systemen om hen in staat te stellen hun 
toezichthoudende opdracht overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 56 te vervullen.

Or. en

Motivering

De Europese Commissie en de toezichthoudende instanties hebben verschillende taken: het 
houden van toezicht, het vinden van oplossingen als arbitrage-instanties en het opleggen van 
sancties, terwijl strategische beslissingen moeten worden overgelaten aan de ondernemingen 
die in overeenstemming met de bepalingen van deze richtlijn met elkaar concurreren.

Amendement 559
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de
toezichthoudende instanties die 
overeenkomstig artikel 57 samenwerken, 
worden op de hoogte gehouden van en 
uitgenodigd op alle vergaderingen waar de 
gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit worden 
ontwikkeld. Wanneer de toewijzing 
gebeurt met behulp van IT-systemen, 
ontvangen de toezichthoudende instanties 
voldoende informatie over de systemen om 
hen in staat te stellen hun toezichthoudende 
opdracht overeenkomstig de bepalingen 

2. De Commissie wordt op de hoogte 
gehouden van en uitgenodigd op alle 
vergaderingen waar de gemeenschappelijke 
beginselen en praktijken voor de 
toewijzing van infrastructuurcapaciteit 
worden ontwikkeld. Wanneer de 
toewijzing gebeurt met behulp van IT-
systemen, ontvangen de toezichthoudende 
instanties voldoende informatie over de 
systemen om hen in staat te stellen hun 
toezichthoudende opdracht overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 56 te vervullen.
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van artikel 56 te vervullen.

Or. es

Amendement 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens de vergaderingen of andere 
activiteiten die plaatsvinden om voor 
spoorwegdiensten die van meer dan één net 
gebruikmaken, infrastructuurcapaciteit toe 
te wijzen, worden de besluiten uitsluitend
door de vertegenwoordigers van de 
infrastructuurbeheerders genomen.

3. Tijdens de vergaderingen of andere 
activiteiten die plaatsvinden om voor 
spoorwegdiensten die van meer dan één net 
gebruikmaken, infrastructuurcapaciteit toe 
te wijzen, worden de besluiten door de 
vertegenwoordigers van de 
infrastructuurbeheerders genomen. In 
geval van een aanhoudend verschil van 
mening tussen de vertegenwoordigers van 
de infrastructuurbeheerders, kan voor 
arbitrage een beroep gedaan worden op 
het netwerk van toezichthoudende 
instanties, zoals bedoeld in artikel 57.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de mogelijkheid te creëren dat er een beroep gedaan kan 
worden op het netwerk van toezichthoudende instanties om te interveniëren in geval van een 
aanhoudend verschil van mening tussen de infrastructuurbeheerders.

Amendement 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 genoemde samenwerkende 
partijen dragen er voor zorg , dat het 
lidmaatschap, de werkwijzen en alle 

Schrappen
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gehanteerde criteria voor de beoordeling 
en de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit openbaar worden 
gemaakt.

Or. fr

Motivering

Me dit amendement wordt beoogd dit lid te verplaatsen naar artikel 40, lid 1.

Amendement 562
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De infrastructuurbeheerders kunnen in 
het kader van de samenwerking bedoeld in 
lid 1, de behoeften aan internationale 
treinpaden beoordelen en, indien nodig, de 
totstandbrenging van die trajecten 
voorstellen en organiseren ter 
vergemakkelijking van de exploitatie van 
goederentreinen waarvoor een ad-
hocaanvraag als bedoeld in artikel 48 is 
ingediend.

5. De infrastructuurbeheerders kunnen in 
het kader van de samenwerking bedoeld in 
lid 1, de behoeften aan internationale 
treinpaden beoordelen en, indien nodig, de 
totstandbrenging van die trajecten 
voorstellen en organiseren ter 
vergemakkelijking van de exploitatie van 
goederentreinen waarvoor een ad-
hocaanvraag als bedoeld in artikel 48 is 
ingediend. Deze samenwerking moet 
leiden tot de instelling van mechanismen 
waarmee de termijn voor het reageren op 
verzoeken over internationale 
spoordiensten tot maximaal vijf 
werkdagen wordt beperkt.

Or. es

Motivering

Het is niet duidelijk of in dit geval de in artikel 48 genoemde termijn van vijf werkdagen voor 
het reageren op verzoeken wordt gehandhaafd.

Amendement 563
Juozas Imbrasas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen afwijkende 
regels vaststellen voor netwerken die 
technologisch gescheiden zijn van het 
hoofdspoorwegnet van de Unie indien 
specifieke samenwerking vereist is bij de 
toewijzing van infrastructuurcapaciteit 
voor vervoer vanuit of naar derde landen.

Or. en

Amendement 564
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen afwijkende 
regels vaststellen voor netwerken die 
technologisch gescheiden zijn van het 
hoofdspoorwegnet van de Unie indien 
specifieke samenwerking vereist is bij de 
toewijzing van infrastructuurcapaciteit 
voor vervoer vanuit of naar derde landen.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot capaciteitstoewijzing en coördinatie met derde landen moeten de betrokken 
lidstaten – bijvoorbeeld de Baltische landen – de bevoegdheid hebben om specifieke regels 
vast te leggen voor het vervoer vanuit en naar derde landen.

Amendement 565
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanvragen om 
infrastructuurcapaciteit kunnen worden 
ingediend door aanvragers in de zin van 
deze richtlijn. 

1. De aanvragen om 
infrastructuurcapaciteit kunnen worden 
ingediend door aanvragers. Om deze 
capaciteit te gebruiken, en op het 
Europees spoorwegnet voor een 
concurrerend goederenvervoer, wijzen 
deze aanvragers een 
spoorwegonderneming aan voor het 
sluiten van een overeenkomst met de 
infrastructuurbeheerder overeenkomstig 
artikel 28.

Or. fr

Motivering

In dit amendement wordt de formulering overgenomen uit Verordening (EU) nr. 913/2010 
inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer, voor het bedoelde 
netwerk en zonder de intentie het beginsel daarvan uit te breiden.

Amendement 566
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan
uitvoeringsmaatregelen vaststellen waarin 
de voor de toepassing van lid 2 te volgen 
procedure nader wordt 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

Ongewenste inmenging van de Commissie op het gebied van nationale spoorwegzaken.



PE467.167v01-00 70/169 AM\870643NL.doc

NL

Amendement 567
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2010 kan een eerste 
kaderovereenkomst voor een periode van 5 
jaar worden opgesteld, die eenmaal met 5 
jaar verlengd kan worden, op basis van de 
capaciteitskenmerken die worden gebruikt 
door de aanvragers die voor 1 januari 2010 
diensten exploiteren, teneinde rekening te 
houden met specifieke investeringen of met 
het bestaan van commerciële 
overeenkomsten. De in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie is bevoegd 
voor het verlenen van toestemming voor 
de inwerkingtreding van een dergelijke 
overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2010 kan een eerste 
kaderovereenkomst voor een periode van 5 
jaar worden opgesteld, die eenmaal met 5 
jaar verlengd kan worden, op basis van de 
capaciteitskenmerken die worden gebruikt 
door de aanvragers die voor 1 januari 2010 
diensten exploiteren, teneinde rekening te 
houden met specifieke investeringen of met 
het bestaan van commerciële 
overeenkomsten. 

Or. en

Motivering

Ingevolge lid 1 mogen de lidstaten de toezichthoudende instanties desgewenst op de hoogte 
stellen van een raadplegen over de tussen de infrastructuurbeheerder en een aanvrager 
gesloten kaderovereenkomst, maar de toezichthoudende instantie dient niet de bevoegdheid te 
hebben om toestemming te verlenen voor de inwerkingtreding van een dergelijke 
overeenkomst, tenzij andere aanvragers een specifieke klacht hebben ingediend en zich een 
geschil voordoet.

Amendement 568
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De infrastructuurbeheerder neemt het in 
bijlage IX opgenomen tijdschema voor de 

1. De infrastructuurbeheerder neemt het in 
bijlage IX opgenomen tijdschema voor de 
capaciteitstoewijzing in acht. De lidstaten 
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capaciteitstoewijzing in acht. kunnen afwijkende regelingen vaststellen 
voor de capaciteitstoewijzing met 
betrekking tot netwerken die 
technologisch gescheiden zijn van het 
hoofdspoorwegnet van de Unie en met het 
oog op de coördinatie met spoornetten van 
derde landen.

Or. en

Amendement 569
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Ongewenste inmenging van de Commissie op het gebied van nationale spoorwegzaken.

Amendement 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de
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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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor het overleg over de 
ontwerpdienstregeling begint, komen de 
infrastructuurbeheerders met de andere 
betrokken infrastructuurbeheerders overeen 
welke internationale treinpaden in de 
dienstregeling moeten worden opgenomen. 
Slechts indien absoluut noodzakelijk, 
worden wijzigingen aangebracht.

2. Voor het overleg over de 
ontwerpdienstregeling begint, komen de 
infrastructuurbeheerders met de andere 
betrokken infrastructuurbeheerders overeen 
welke internationale treinpaden in de 
dienstregeling moeten worden opgenomen. 
Slechts indien absoluut noodzakelijk, 
worden wijzigingen aangebracht, die naar 
behoren worden gemotiveerd.

Or. es

Motivering

Ten behoeve van een grotere transparantie in het beheer.

Amendement 572
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanvragers dienen bij één 
infrastructuurbeheerder een aanvraag in
voor infrastructuurcapaciteit die op meer 

4. Aanvragers kunnen bij één 
infrastructuurbeheerder een aanvraag 
indienen voor infrastructuurcapaciteit die 
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dan één net betrekking heeft. De betrokken 
infrastructuurbeheerder is dan gemachtigd 
om namens die aanvrager bij de andere 
betrokken infrastructuurbeheerders 
capaciteit te zoeken.

op meer dan één net betrekking heeft. De 
betrokken infrastructuurbeheerder is dan 
gemachtigd om namens die aanvrager bij 
de andere betrokken 
infrastructuurbeheerders capaciteit te 
zoeken.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met de recentelijk aangenomen verordening inzake 
vrachtcorridors voor het spoorwegvervoer, waarbij aanvrager niet zijn verplicht om bij één 
infrastructuurbeheerder capaciteit aan te vragen.

Amendement 573
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De infrastructuurbeheerder deelt 
desgevraagd, binnen een redelijke termijn 
en tijdig met het oog op het in artikel 46 
bedoelde coördinatieproces, de aanvragers 
kosteloos schriftelijk de volgende 
inlichtingen mee:

4. De infrastructuurbeheerder deelt 
desgevraagd, binnen de maximale termijn 
van een maand vanaf de toewijzing van de 
treinpaden en tijdig met het oog op het in 
artikel 46 bedoelde coördinatieproces, de 
aanvragers kosteloos schriftelijk de 
volgende inlichtingen mee:

Or. es

Motivering

De rechtsonzekerheid waartoe het vaststellen van een criterium als "een redelijke termijn" 
kan leiden, verzwakt de zekerheid en transparantie waarop de onder a) en onder e) genoemde 
informatie is gericht. Daarom moeten duidelijke termijnen worden vastgesteld.

Amendement 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de bestaande 
beroepsprocedures en artikel 56, wordt 
voor geschillen in verband met de 
toewijzing van infrastructuurcapaciteit een 
regeling ingesteld om dergelijke geschillen 
snel te beslechten. Deze regeling wordt 
opgenomen in de netverklaring. Bij de 
toepassing van deze regeling wordt binnen 
tien werkdagen uitspraak gedaan.

6. Onverminderd de bestaande 
beroepsprocedures en de bepalingen van 
deze richtlijn, wordt voor geschillen in 
verband met de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit een regeling 
ingesteld om dergelijke geschillen snel te 
beslechten. Deze regeling wordt 
opgenomen in de netverklaring. Bij de 
toepassing van deze regeling wordt binnen 
tien werkdagen uitspraak gedaan.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd met alle bepalingen in de richtlijn rekening te houden. 

Amendement 575
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de ontwikkeling van adequate 
vervoersdiensten in dit kader te 
waarborgen, in het bijzonder om aan de 
eisen van de openbare dienst tegemoet te 
komen of om de ontwikkeling van het 
goederenvervoer per spoor te bevorderen, 
kunnen de lidstaten onder niet-
discriminerende voorwaarden de 
noodzakelijke maatregelen nemen, opdat 
deze diensten bij de toewijzing van
infrastructuurcapaciteit voorrang krijgen.

Om de ontwikkeling van adequate 
vervoersdiensten in dit kader te 
waarborgen, in het bijzonder om aan de 
eisen van de openbare dienst tegemoet te 
komen of om de ontwikkeling van het 
goederenvervoer per spoor te bevorderen, 
met name het internationaal vervoer, 
kunnen de lidstaten onder niet-
discriminerende voorwaarden de 
noodzakelijke maatregelen nemen, opdat 
deze diensten bij de toewijzing van 
infrastructuurcapaciteit voorrang krijgen.

Or. es

Motivering

Als het gebruik van het spoor op Europees niveau moet worden gestimuleerd, moeten de 
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internationale spoordiensten prioriteit krijgen.

Amendement 576
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het belang van goederendiensten, vooral 
van internationale 
goederenvervoersdiensten, weegt de 
vaststelling van de prioriteitscriteria 
voldoende mee.

5. Het belang van goederendiensten, vooral 
van internationale 
goederenvervoersdiensten, is een van de 
prioriteitscriteria.

Or. es

Motivering

De uitdrukking "weegt voldoende mee" is te algemeen en te vaag. Als de Commissie het 
goederenvervoer over het spoor wil bevorderen, en in het bijzonder het internationale 
vervoer, moet dat expliciet worden verklaard.

Amendement 577
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen zes maanden na de voltooiing 
van de capaciteitsanalyse legt de 
infrastructuurbeheerder een 
capaciteitsvergrotingsplan voor.

1. Zodra hij over een capaciteitsanalyse 
beschikt, legt de infrastructuurbeheerder 
een capaciteitsvergrotingsplan voor.

Or. es

Motivering

Om het proces flexibeler, soepeler en zonder vertraging te laten verlopen, waardoor de 
kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd.
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Amendement 578
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het plan kan worden onderworpen aan 
voorafgaande goedkeuring door de lidstaat. 
De in artikel 55 bedoelde 
toezichthoudende instantie brengt een 
advies uit over de mate waarin de in het 
plan opgenomen acties passend zijn.

Het plan kan worden onderworpen aan 
voorafgaande goedkeuring door de lidstaat.

Or. nl

Amendement 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een trans-Europees netwerk of een 
treinpad overbelast is en deze 
overbelasting grote gevolgen heeft voor 
een of meerdere trans-Europese 
netwerken, kan het netwerk van 
toezichthoudende instanties zoals bedoeld 
in artikel 57 een advies uitbrengen over de 
mate waarin de in het plan opgenomen 
acties passend zijn.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt erin voorzien dat het advies van het netwerk van toezichthoudende 
instanties kan worden ingewonnen in geval van overbelasting die grote gevolgen heeft voor 
één of meerdere trans-Europees netwerken.

Amendement 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vooral voor overbelaste infrastructuur 
eist de infrastructuurbeheerder dat een 
treinpad wordt ingeleverd wanneer dit pad
gedurende een periode van ten minste een 
maand voor minder dan een in de 
netverklaring te noemen drempelwaarde is
gebruikt, tenzij dit te wijten is aan niet-
economische redenen buiten de wil van de 
exploitant.

2. Vooral voor overbelaste infrastructuur 
eist de infrastructuurbeheerder dat 
treinpaden worden ingeleverd wanneer 
deze paden gedurende een periode van ten 
minste een maand voor minder dan een in 
de netverklaring te noemen drempelwaarde 
zijn gebruikt, tenzij dit te wijten is aan niet-
economische redenen buiten de wil van de 
exploitant. De infrastructuurbeheerder 
dient hierbij vooraf de 
spoorwegonderneming te raadplegen om 
na te gaan of deze paden onvoldoende 
gebruikt worden.

Or. fr

Amendement 581
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De infrastructuurbeheerder stelt de 
belanghebbende partijen tijdig in kennis 
van niet-geplande 
onderhoudswerkzaamheden.

3. De infrastructuurbeheerder stelt de 
belanghebbende partijen ten minste een 
week van tevoren in kennis van niet-
geplande onderhoudswerkzaamheden.

Or. es

Motivering

Het lijkt logisch dat de belanghebbende partijen worden geïnformeerd over het begin van 
niet-geplande onderhoudswerkzaamheden, zodat ze de nodige voorzieningen kunnen treffen.

Amendement 582
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De infrastructuurbeheerders 
beschikken over protocollen waarin is 
vastgelegd hoe te handelen in geval van 
ongevallen of technische storingen.

Or. es

Motivering

Het zou een goede zaak zijn als infrastructuurbeheerders over protocollen zouden beschikken 
waarin is vastgelegd hoe te handelen in geval van ongevallen of technische storingen. Deze 
protocollen zouden bijdragen tot een doelmatigere en snellere planning bij noodgevallen en 
zouden als goede praktijken moeten worden gedeeld met alle andere 
infrastructuurbeheerders.

Amendement 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen eisen dat de 
spoorwegondernemingen zelf betrokken 
worden bij de handhaving en controle van 
de inachtneming van de 
veiligheidsnormen en andere 
voorschriften.

3. Behalve in geval van overmacht, met 
inbegrip van dringende en onvoorziene 
werkzaamheden die essentieel zijn voor de 
veiligheid, kan een krachtens dit artikel 
aan een goederenvervoersactiviteit 
toegewezen treinpad niet minder dan twee 
maanden voor de geplande treinrit, zoals 
vastgelegd in de dienstregeling, worden 
ingetrokken zonder instemming van de 
betrokken aanvrager. In een dergelijk 
geval tracht de betrokken 
infrastructuurbeheerder de aanvrager een 
treinpad van vergelijkbare kwaliteit en 
betrouwbaarheid aan te bieden, dat de 
aanvrager kan aanvaarden of weigeren. 
In dat laatste geval heeft de aanvrager ten 
minste recht op restitutie van de hiermee 
gemoeide heffing.
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Or. fr

Motivering

Dit amendement bepaalt dat in geval van intrekking van een treinpad, behalve in gevallen van 
overmacht, minimaal een alternatieve oplossing of restitutie van de heffing dient te worden 
aangeboden. In dit amendement is de formulering uit de verordening betreffende corridors 
voor het goederenvervoer per spoor (Verordening (EU) nr. 913/2010) overgenomen en 
gecompleteerd.

Amendement 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Afdeling 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezichthoudende instantie Toezichthoudende instanties

Or. fr

Motivering

De meervoudsvorm past hier beter, aangezien deze sectie de nationale toezichthoudende 
instanties betreft die samenwerken binnen een netwerk.

Amendement 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezichthoudende instantie Nationale toezichthoudende instanties

Or. fr

Motivering

Dit amendement is een precisering van de titel van artikel 55 met het oog op de wijzigingen 
die zijn aangebracht in artikel 57.
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Amendement 586
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten stellen een 
toezichthoudende instantie in voor de 
spoorwegsector. Deze instantie is een 
afzonderlijke instantie die organisatorisch, 
functioneel, hiërarchisch en wat de 
besluitvorming betreft, juridisch 
gescheiden en onafhankelijk is van alle 
andere overheidsinstanties. Zij is tevens 
met betrekking tot haar organisatie, 
financieringsbeslissingen, rechtsvorm en 
besluitvorming onafhankelijk van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties of de aanvragers. 1 Voorts is zij 
voor haar werking onafhankelijk van alle 
bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij 
de gunning van openbaredienstcontract en. 

1. Alle lidstaten stellen een 
toezichthoudende instantie in voor de 
spoorwegsector. Deze instantie is een 
afzonderlijke instantie die organisatorisch, 
functioneel, hiërarchisch en wat de 
besluitvorming betreft, juridisch 
gescheiden en onafhankelijk is van alle 
andere overheidsinstanties. Zij is tevens 
met betrekking tot haar organisatie, 
financieringsbeslissingen, rechtsvorm en 
besluitvorming onafhankelijk van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties of de aanvragers. 1 Voorts is zij 
voor haar werking onafhankelijk van alle 
bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij 
de gunning van openbaredienstcontract. De 
nationale toezichthoudende instantie moet 
over de nodige administratieve 
capaciteiten in de vorm van personele en 
andere middelen beschikken om de bij 
artikel 56 aan haar opgedragen taken te 
kunnen vervullen. Het personeelsbestand 
moet rechtstreeks zijn afgestemd op de 
marktbehoeften en moet hieraan telkens 
worden aangepast.

Or. en

Motivering

De onafhankelijkheid, de middelen en het personeel van de toezichthoudende instantie zijn 
van essentieel belang voor het functioneren van dit orgaan en zijn vermogen om klachten te 
behandelen. Het personeelsbestand moet rechtstreeks zijn afgestemd op de marktbehoeften en 
moet hieraan telkens worden aangepast.

Amendement 587
Gilles Pargneaux
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten stellen een 
toezichthoudende instantie in voor de 
spoorwegsector. Deze instantie is een 
afzonderlijke instantie die organisatorisch, 
functioneel, hiërarchisch en wat de 
besluitvorming betreft, juridisch 
gescheiden en onafhankelijk is van alle 
andere overheidsinstanties. Zij is 
tevens met betrekking tot haar organisatie, 
financieringsbeslissingen, rechtsvorm en 
besluitvorming onafhankelijk van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties of de aanvragers. Voorts is zij 
voor haar werking onafhankelijk van alle 
bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij 
de gunning van openbaredienstcontracten.

1. Alle lidstaten stellen een nationale
regulerende instantie in specifiek voor de 
spoorwegsector. Deze instantie is een 
autonome organisatie en is
organisatorisch, functioneel, hiërarchisch 
en wat de besluitvorming betreft, juridisch 
gescheiden en onafhankelijk van alle 
andere overheidsinstanties. Zij is 
tevens met betrekking tot haar organisatie, 
financieringsbeslissingen, rechtsvorm en 
besluitvorming onafhankelijk van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties of de aanvragers. Voorts is zij
voor haar werking onafhankelijk van alle 
bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij 
de gunning van openbaredienstcontracten.
De regulerende autoriteit bezit de nodige 
organisatorische middelen om de taken 
die haar in artikel 56 worden toegewezen, 
uit te oefenen.

Or. fr

Motivering

In dit amendement worden de eerder aangehaalde bepalingen overgenomen inzake de rol en 
de taken van een regulerende instantie in het kader van de tenuitvoerlegging van DAB 
(diensten van algemeen belang).

Amendement 588
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten stellen een 
toezichthoudende instantie in voor de 
spoorwegsector. Deze instantie, die het 

1. Alle lidstaten stellen een 
toezichthoudende instantie in voor de 
spoorwegsector. Deze instantie, die het 
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inzake vervoer bevoegde ministerie of een 
ander lichaam kan zijn, is een afzonderlijke 
instantie die organisatorisch, functioneel, 
hiërarchisch en wat de besluitvorming 
betreft, juridisch gescheiden en 
onafhankelijk is van alle andere 
overheidsinstanties. Zij is tevens met 
betrekking tot haar organisatie, 
financieringsbeslissingen, rechtsvorm en 
besluitvorming onafhankelijk van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties of de aanvragers. Voorts is zij 
voor haar werking onafhankelijk van alle 
bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij 
de gunning van openbaredienstcontracten.

inzake vervoer bevoegde ministerie of een 
ander lichaam kan zijn, is een afzonderlijke 
instantie die organisatorisch, functioneel, 
hiërarchisch en wat de besluitvorming 
betreft, juridisch gescheiden en
onafhankelijk is van alle andere 
overheidsinstanties. Zij is tevens met 
betrekking tot haar organisatie, 
financieringsbeslissingen, rechtsvorm en 
besluitvorming onafhankelijk van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties of de aanvragers. Voorts is zij 
voor haar werking onafhankelijk van alle 
bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij 
de gunning van openbaredienstcontracten.
De toezichthoudende instantie beschikt 
over de noodzakelijke personele en 
materiële middelen om de overeenkomstig 
artikel 56 toegekende taken uit te oefenen.

Or. de

Motivering

Om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen en effectief te kunnen werken, moet de 
toezichthoudende instantie de beschikking hebben over de noodzakelijke personele en 
materiële middelen.

Amendement 589
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten stellen een 
toezichthoudende instantie in voor de 
spoorwegsector. Deze instantie is een 
afzonderlijke instantie die organisatorisch, 
functioneel, hiërarchisch en wat de 
besluitvorming betreft, juridisch 
gescheiden en onafhankelijk is van alle 
andere overheidsinstanties. Zij is tevens 
met betrekking tot haar organisatie, 

1. Alle lidstaten stellen een 
toezichthoudende instantie in voor de 
spoorwegsector. Deze instantie is een 
afzonderlijke instantie die organisatorisch, 
functioneel, hiërarchisch en wat de 
besluitvorming betreft, juridisch 
gescheiden en onafhankelijk is van alle 
andere overheidsinstanties. Zij is tevens 
met betrekking tot haar organisatie, 
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financieringsbeslissingen, rechtsvorm en 
besluitvorming onafhankelijk van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties of de aanvragers. 1 Voorts is zij 
voor haar werking onafhankelijk van alle 
bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij 
de gunning van openbaredienstcontract en. 

financiering, rechtsvorm en 
besluitvorming onafhankelijk van de 
infrastructuurbeheerders, de 
heffingsinstanties, de toewijzende 
instanties of de aanvragers. 1 Voorts is zij 
voor haar werking onafhankelijk van alle 
bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij 
de gunning van openbaredienstcontract. 

Or. en

Amendement 590
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De toezichthoudende instantie beslist 
op klachten en neemt de nodige 
maatregelen om de situatie binnen één 
maand na ontvangst van alle gegevens te 
verhelpen. Indien beroep wordt ingesteld 
tegen een weigering om capaciteit te 
verlenen, of tegen de voorwaarden van 
een capaciteitsaanbod, besluit de 
toezichthoudende instantie hetzij dat er 
geen wijziging van het besluit van de 
infrastructuurbeheerder nodig is, hetzij 
dat het betwiste besluit overeenkomstig 
haar instructies wordt gewijzigd.

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 een maand worden genomen.

Amendement 591
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 
gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, voor een vaste en 
hernieuwbare termijn benoemd door het 
parlement van de betrokken lidstaat. Zij 
worden gekozen uit personen die 
gedurende drie jaar voorafgaande aan hun 
benoeming en gedurende hun 
ambtstermijn, noch direct noch indirect, 
een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

Or. en

Motivering

Ter aanpassing aan de nationale institutionele structuur van de afzonderlijke lidstaten.

Amendement 592
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 
gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de regulerende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 
gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

Or. fr

Motivering

Bemoeienis met de regels voor benoemingen is ongewenst, aangezien dit tot de bevoegdheid 
van de lidstaten behoort.

Amendement 593
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
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spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 
gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn 
mogen zij gedurende een periode van 
tenminste drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij dienen 
volkomen onafhankelijk te opereren van 
de belangen van de spoorwegsector en ze 
mogen in geen enkel geval beïnvloed 
worden door aanwijzingen van een 
regering of een publiek- of 
privaatrechtelijke onderneming. Na hun 
ambtstermijn mogen zij gedurende een 
redelijke periode geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

Or. fr

Motivering

De onafhankelijkheid van het personeel van de toezichthoudende instantie moet gewaarborgd 
zijn. Indien er echter te zware voorwaarden gesteld worden - zoals de drie jaar voorafgaande 
aan hun benoeming en vanaf hun benoeming bij de toezichthoudende instantie, of het feit dat 
de kandidaat geen banden mag hebben met de spoorwegsector - zal het voor sommige 
lidstaten onmogelijk zijn kandidaten te vinden met voldoende ervaring en opleiding voor deze 
gespecialiseerde functies.

Amendement 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
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duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 
gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, door het nationale 
Parlement, de bestuurlijke en/of 
rechterlijke macht, alsmede de nationale 
raadgevende vergaderingen gezamenlijk
benoemd voor een vaste en hernieuwbare 
termijn, die niet herroepbaar is. Zij 
worden gekozen uit personen die 
gedurende drie jaar voorafgaande aan hun 
benoeming en gedurende hun 
ambtstermijn, noch direct noch indirect, 
een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

Or. fr

Amendement 595
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De voorzitter en de raad van bestuur 
van de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 

(3) De voorzitter en de raad van bestuur 
van de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, voor een vaste en 
hernieuwbare termijn benoemd en door het 
nationale parlement bekrachtigd. Zij 
worden gekozen uit personen die 
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gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

gedurende drie jaar voorafgaande aan hun 
benoeming en gedurende hun 
ambtstermijn, noch direct noch indirect, 
een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

Or. de

Motivering

De benoemingen van de voorzitter en de raad van bestuur van de toezichthoudende instantie 
voor de spoorwegsector zijn belangrijke politieke besluiten die door het nationale parlement 
moeten werden bekrachtigd, teneinde voor een zo groot mogelijke legitimiteit te zorgen.

Amendement 596
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar
voorafgaande aan hun benoeming en 
gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, voor een vaste en 
hernieuwbare termijn benoemd door het 
nationale parlement. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende een redelijke 
periode voorafgaande aan hun benoeming , 
noch direct noch indirect, een 
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beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad en die dit gedurende hun 
ambtstermijn uitdrukkelijk bevestigen in 
een passende belangenverklaring. Na hun 
ambtstermijn mogen zij gedurende een 
redelijke periode geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn overeenkomstig de 
nationale wetgeving verantwoordelijk voor 
de aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

Or. en

Motivering

In de lidstaten zijn de nationale parlementen verantwoordelijk voor de omzetting van de 
bepaling van deze richtlijn die voorschrijft dat zij de voorzitter en de raad van bestuur van de 
toezichthoudende instantie benoemen. De voorzitter en de leden van de raad van bestuur 
dienen een passende belangenverklaring te ondertekenen waarin zij bevestigen geen banden 
te hebben met of belangen te hebben in de actoren in de spoorwegsector.

Amendement 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, door de bevoegde autoriteit 
van de betreffende lidstaat benoemd voor 
een vaste en hernieuwbare termijn. Zij 
worden gekozen uit personen die 
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gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van ten minste
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

gedurende drie jaar voorafgaande aan hun 
benoeming en gedurende hun 
ambtstermijn, noch direct noch indirect, 
een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van ten minste
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

Or. pl

Motivering

Omwille van het subsidiariteitsbeginsel moet de keuzevrijheid van de autoriteit die de 
voorzitter en de raad van bestuur van de toezichthoudende instantie voor de spoorwegsector 
benoemt, worden gewaarborgd. De toezichthoudende instantie is in veel landen een 
overheidsinstantie en kan daarom bijvoorbeeld niet benoemd worden door het parlement.

Amendement 598
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 
gedurende hun ambtstermijn, noch direct 

3. De voorzitter en de raad van bestuur van 
de toezichthoudende instantie voor de 
spoorwegsector worden op grond van 
duidelijke regels die hun onafhankelijkheid 
waarborgen, door de bevoegde instanties 
aangewezen en benoemd voor een vaste en 
hernieuwbare termijn. Zij worden gekozen 
uit personen die gedurende drie jaar 
voorafgaande aan hun benoeming en 
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noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

gedurende hun ambtstermijn, noch direct 
noch indirect, een beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid in de aan 
toezicht onderworpen ondernemingen of 
instanties hebben uitgeoefend, of er een 
belang in of een zakelijke relatie mee 
hebben gehad. Na hun ambtstermijn mogen 
zij gedurende een periode van tenminste 
drie jaar geen beroepsfunctie of 
beroepsverantwoordelijkheid uitoefenen in 
een van de aan toezicht onderworpen 
ondernemingen of instanties, of hierin een 
belang of hiermee een zakelijke relatie 
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aanwerving en het beheer van het 
personeel van de toezichthoudende 
instantie.

Or. es

Motivering

Om het functioneren van de verschillende instituties van elke lidstaat en regio te respecteren.

Amendement 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken van de toezichthoudende instantie Taken van de nationale toezichthoudende 
instanties

Or. fr

Motivering

Dit amendement is een precisering van de titel van artikel 56.

Amendement 600
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 46, lid 6, kan een 
aanvrager wanneer hij van mening is dat 
hij oneerlijk behandeld, gediscrimineerd of 
op enigerlei andere wijze benadeeld is, zich 
tot de toezichthoudende instantie wenden,
met name om beroep in te stellen tegen
beslissingen van de infrastructuurbeheerder 
of, indien van toepassing, de 
spoorwegonderneming of de exploitant van 
een dienstvoorziening, ten aanzien van:

1. Onverminderd artikel 46, lid 6, kan een 
aanvrager wanneer hij van mening is dat 
hij oneerlijk behandeld, gediscrimineerd of 
op enigerlei andere wijze benadeeld is als 
gevolg van beslissingen van de 
infrastructuurbeheerder of, indien van 
toepassing, van de spoorwegonderneming 
of de exploitant van een dienstvoorziening, 
zich tot de toezichthoudende instantie 
wenden om beroep in te stellen ingeval 
zich een geschil voordoet ten aanzien van:

Or. en

Motivering

Dit amendement onderstreept dat de aanvrager het recht heeft om beroep in te stellen ingeval 
zich een geschil voordoet als gevolg van een oneerlijke of discriminerende beslissing.

Amendement 601
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De toezichthoudende instantie 
neemt een besluit over klachten of handelt 
op eigen initiatief en onderneemt actie om 
de situatie binnen uiterlijk twee weken te 
verhelpen. Indien beroep wordt ingesteld 
tegen en weigering capaciteit te verlenen, 
of tegen de voorwaarden van een 
capaciteitsaanbod, besluit de 
toezichthoudende instantie ofwel dat er 
geen wijziging van het besluit van de 
infrastructuurbeheerder nodig is, ofwel 
dat het betwiste besluit overeenkomstig 
haar instructies wordt gewijzigd.
Toezichthoudende instanties die hun 
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taken niet vervullen of de toepasselijke 
termijnen niet in acht nemen, worden 
onderworpen aan een onderzoek door de 
Europese Commissie overeenkomstig de 
procedure van artikel 63, lid 2.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe de artikelen betreffende de toezichthoudende instantie re 
reorganiseren om voor meer duidelijkheid te zorgen. De bepaling omvat de inhoud van artikel 
56, lid 5, eerste en derde alinea. Wij pleiten ervoor de termijn voor een besluit van de 
toezichthoudende instantie te verkorten tot twee weken. Wij stellen voor om tevens een follow-
up procedure in te voeren voor het geval de toezichthoudende instantie die termijn niet naleeft 
vanwege een gebrek aan middelen, tijd, enz. Het zou ideaal zijn om dergelijke gevallen te 
verwijzen naar een toezichthoudende dienst van de Europese Commissie.

Amendement 602
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toezichthoudende instantie heeft ook 
de bevoegdheid, toezicht te houden op de 
mededinging op de markt voor 
spoorwegdiensten en om lid 1, punten a) 
tot en met g), uit eigen beweging te 
beoordelen, teneinde discriminatie tussen 
de aanvragers te voorkomen. Zij gaat met 
name na, of de netverklaringen 
discriminerende bepalingen bevatten en of 
deze beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de nodige organisatorische 
middelen om deze taken uit te oefenen.

2. De toezichthoudende instantie heeft ook 
de bevoegdheid, toezicht te houden op de 
mededinging op de markt voor 
spoorwegdiensten en om lid 1, punten a) 
tot en met g), te beoordelen, teneinde 
discriminatie tussen de aanvragers te 
voorkomen. Zij gaat met name na, of de 
netverklaringen discriminerende 
bepalingen bevatten en of deze 
beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de nodige organisatorische 
middelen om deze taken uit te oefenen.

Or. fr
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Amendement 603
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De toezichthoudende instantie heeft 
ook de bevoegdheid, toezicht te houden op 
de mededinging op de markt voor 
spoorwegdiensten en om lid 1, punten a) 
tot en met g), uit eigen beweging te 
beoordelen, teneinde discriminatie tussen 
de aanvragers te voorkomen. Zij gaat met 
name na, of de netverklaringen 
discriminerende bepalingen bevatten en of 
deze beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de nodige organisatorische 
middelen om deze taken uit te oefenen.

(2) De toezichthoudende instantie heeft 
ook de bevoegdheid, toezicht te houden op 
de mededinging op de markt voor 
spoorwegdiensten en om lid 1, punten a) 
tot en met g), uit eigen beweging te 
beoordelen, teneinde discriminatie tussen 
de aanvragers te voorkomen. Zij gaat met 
name na, of de netverklaringen 
discriminerende bepalingen bevatten en of 
deze beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie beschikt over de noodzakelijke 
personele en materiële middelen om deze 
taken uit te oefenen.

Or. de

Motivering

Om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen en effectief te kunnen werken, moet de 
toezichthoudende instantie de beschikking hebben over de noodzakelijke personele en 
materiële middelen.

Amendement 604
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toezichthoudende instantie heeft ook 
de bevoegdheid, toezicht te houden op de 
mededinging op de markt voor 
spoorwegdiensten en om lid 1, punten a) 
tot en met g), uit eigen beweging te 
beoordelen, teneinde discriminatie tussen 

2. De toezichthoudende instantie heeft ook 
de bevoegdheid, toezicht te houden op de 
situatie op de markt voor 
spoorwegdiensten, teneinde discriminatie 
tussen de aanvragers te voorkomen. Zij 
gaat onder meer na, of de 
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de aanvragers te voorkomen. Zij gaat met 
name na, of de netverklaringen
discriminerende bepalingen bevatten en of 
deze beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de nodige organisatorische 
middelen om deze taken uit te oefenen.

infrastructuurbeheerder discriminerende 
bepalingen in de netwerkverklaring
gebruikt om de aanvragers te 
discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de nodige organisatorische 
middelen om deze taken uit te oefenen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheden: "toezicht op de situatie op de markt" is ruimer en 
passender dan de beperking tot mededinging en draagt er eerder toe bij potentiële geschillen 
te voorkomen. De controle op discriminatie en het ongedaan maken van discriminerende 
effecten is een duidelijke aanpak, gericht op de oplossing van geschillen over oneerlijke 
behandeling. Het geven van interpretaties over de mogelijke toepassing van bepaalde 
voorschriften valt buiten de taakstelling van een arbitrage-instantie.

Amendement 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toezichthoudende instantie heeft ook 
de bevoegdheid, toezicht te houden op de 
mededinging op de markt voor 
spoorwegdiensten en om lid 1, punten a) 
tot en met g), uit eigen beweging te 
beoordelen, teneinde discriminatie tussen 
de aanvragers te voorkomen. Zij gaat met 
name na, of de netverklaringen 
discriminerende bepalingen bevatten en of 
deze beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de nodige organisatorische 
middelen om deze taken uit te oefenen.

2. De toezichthoudende instantie heeft ook 
de bevoegdheid, toezicht te houden op de 
mededinging op de markt voor 
spoorwegdiensten en om lid 1, punten a) 
tot en met g), uit eigen beweging te 
beoordelen, teneinde discriminatie tussen 
de aanvragers te voorkomen. Zij gaat met 
name na, of de netverklaringen 
discriminerende bepalingen bevatten en of 
deze beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de organisatorische 
middelen die geschikt zijn om deze taken 
uit te oefenen naar gelang de omvang van 
het binnenlandse net, het verkeersvolume 
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en het aantal actieve exploitanten.

Or. it

Amendement 606
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toezichthoudende instantie heeft ook 
de bevoegdheid, toezicht te houden op de 
mededinging op de markt voor 
spoorwegdiensten en om lid 1, punten a) 
tot en met g), uit eigen beweging te 
beoordelen, teneinde discriminatie tussen 
de aanvragers te voorkomen. Zij gaat met 
name na, of de netverklaringen 
discriminerende bepalingen bevatten en of 
deze beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de nodige organisatorische 
middelen om deze taken uit te oefenen.

2. De toezichthoudende instantie gaat 
wanneer zij wordt ingeschakeld 
overeenkomstig lid 1, met name na, of de 
netverklaringen discriminerende 
bepalingen bevatten en of deze 
beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen, die 
kunnen worden gebruikt om de aanvragers 
te discrimineren. De toezichthoudende 
instantie bezit de nodige organisatorische 
middelen om deze taken uit te oefenen.

Or. nl

Amendement 607
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende instantie ziet erop, 
toe dat de door de infrastructuurbeheerders 
vastgestelde gebruiksrechten in 
overeenstemming zijn met hoofdstuk IV, 
afdeling 2, en dat zij niet-discriminerend 
zijn. De onderhandelingen tussen de 

3. De toezichthoudende instantie ziet erop, 
toe dat de door de infrastructuurbeheerders 
vastgestelde gebruiksrechten in 
overeenstemming zijn met hoofdstuk IV, 
afdeling 2, en dat zij niet-discriminerend 
zijn en dat de onderhandelingen tussen de 
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aanvragers en een infrastructuurbeheerder 
betreffende de hoogte van 
infrastructuurrechten worden slechts 
toegestaan wanneer zij onder toezicht van 
de toezichthoudende instantie 
plaatsvinden. Deze instantie grijpt
onmiddellijk in indien het waarschijnlijk is 
dat de onderhandelingen in strijd zijn met 
de bepalingen van dit hoofdstuk.

aanvragers en een infrastructuurbeheerder 
betreffende de hoogte van die 
infrastructuurrechten voldoen aan de 
bepalingen van hoofdstuk IV, afdeling 2. 
Op verzoek van actoren als bedoeld in lid 
1 grijpt deze instantie onmiddellijk in 
indien de onderhandelingen in strijd zijn 
met de bepalingen van dit hoofdstuk.

Or. en

Motivering

Versterking van de cruciale arbitragefunctie van de toezichthoudende instantie: controle op 
de procedure en ingrijpen in het geval van niet-naleving van de toepasselijke bepalingen.

Amendement 608
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende instantie ziet erop, 
toe dat de door de infrastructuurbeheerders 
vastgestelde gebruiksrechten in 
overeenstemming zijn met hoofdstuk IV, 
afdeling 2, en dat zij niet-discriminerend 
zijn. De onderhandelingen tussen de 
aanvragers en een 
infrastructuurbeheerder betreffende de 
hoogte van infrastructuurrechten worden 
slechts toegestaan wanneer zij onder 
toezicht van de toezichthoudende instantie 
plaatsvinden. Deze instantie grijpt 
onmiddellijk in indien het waarschijnlijk 
is dat de onderhandelingen in strijd zijn 
met de bepalingen van dit hoofdstuk.

3. De toezichthoudende instantie ziet erop, 
toe dat de door de infrastructuurbeheerders 
vastgestelde gebruiksrechten in 
overeenstemming zijn met hoofdstuk IV, 
afdeling 2, en dat zij niet-discriminerend 
zijn.

Or. nl

Motivering

De toezichthoudende instantie houdt toezicht, maakt geen beleid en is geen partner bij 
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onderhandelingen tussen infrastrcutuurbeheerder en spoorwegondernemingen. Zij toetst 
achteraf op verzoek van een van de betrokken partijen.

Amendement 609
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De toezichthoudende instantie 
bepaalt overeenkomstig artikel 10, lid 2, 
of het het hoofddoel van een dienst is, 
passagiers tussen stations in verschillende 
lidstaten te vervoeren en overeenkomstig 
artikel 11, lid 2, of het economische 
evenwicht van een openbaredienstcontract 
in gevaar komt als gevolg van 
verbindingen overeenkomstig artikel 10 
tussen een vertrekpunt en een bestemming 
waarvoor een of meer 
openbaredienstcontracten zijn gesloten.

Or. fr

Motivering

Ingevolge artikel 11 is aan de toezichthoudende instantie de bevoegdheid toegekend te 
bepalen of het economische evenwicht van een openbaredienstcontract in gevaar komt. Deze 
bevoegdheid wordt hier nogmaals bevestigd ten behoeve van de duidelijkheid en om de lijst 
van taken van de toezichthoudende instantie in het kader van de tenuitvoerlegging van DAB 
(diensten van algemeen belang)te completeren.

Amendement 610
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende instantie is 
bevoegd om nuttige informatie op te 
verzoeken bij de infrastructuurbeheerder, 

4. De toezichthoudende instantie is 
bevoegd om nuttige informatie op te 
verzoeken bij de infrastructuurbeheerder, 
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de aanvragers en elke belanghebbende 
derde partij in de betrokken lidstaat. De 
verzochte informatie dient onverwijld 
verstrekt te worden. De toezichthoudende 
instantie wordt in staat gesteld, deze 
verzoeken af te dwingen met passende 
sancties, waaronder boetes. De aan de 
toezichthoudende instantie te verstrekken 
informatie omvat alle gegevens waarom de 
toezichthoudende instantie verzoekt in het 
kader van haar functies van 
beroepsinstantie en toezichthoudster op de 
mededinging op de markten voor 
spoorwegdiensten overeenkomstig lid 2. 
Dit omvat gegevens die nodig zijn voor 
statistische en 
marktwaarnemingsdoeleinden.

de aanvragers en elke belanghebbende 
derde partij in de betrokken lidstaat. De 
verzochte informatie dient onverwijld 
verstrekt te worden. De aan de 
toezichthoudende instantie te verstrekken 
informatie omvat alle gegevens waarom de 
toezichthoudende instantie verzoekt in het 
kader van haar functies van 
beroepsinstantie en toezichthoudster op de 
mededinging op de markten voor 
spoorwegdiensten overeenkomstig lid 2. 
Dit omvat gegevens die nodig zijn voor 
statistische en 
marktwaarnemingsdoeleinden. De 
toezichthoudende instantie wordt in staat 
gesteld om gepaste juridische maatregelen 
te treffen, indien deze informatie door de 
infrastructuurbeheerder niet verstrekt 
wordt.

Or. fr

Amendement 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van alle gegevens te 
verhelpen. De toezichthoudende instantie 
kan zo nodig uit eigen beweging passende 
maatregelen nemen om ongewenste 
marktontwikkelingen bij te sturen, met 
name met betrekking tot lid 1, onder a) tot 
en met g).

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twintig 
werkdagen na ontvangst van de klacht te 
verhelpen. De toezichthoudende instantie 
kan zo nodig uit eigen beweging passende 
maatregelen nemen om ongewenste 
marktontwikkelingen bij te sturen, met 
name met betrekking tot lid 1, onder a) tot 
en met g).

Or. en

Motivering

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

Amendement 612
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van alle gegevens 
te verhelpen. De toezichthoudende 
instantie kan zo nodig uit eigen beweging 
passende maatregelen nemen om 
ongewenste marktontwikkelingen bij te 
sturen, met name met betrekking tot lid 1,
onder a) tot en met g).

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen één maand na 
ontvangst van alle gegevens te verhelpen. 
De toezichthoudende instantie kan zo 
nodig uit eigen beweging passende
maatregelen nemen om ongewenste 
marktontwikkelingen bij te sturen, met 
name met betrekking tot lid 1, onder a) tot 
en met g).

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 613
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van alle gegevens te 
verhelpen. De toezichthoudende instantie 
kan zo nodig uit eigen beweging passende 
maatregelen nemen om ongewenste 

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van alle gegevens te 
verhelpen. 
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marktontwikkelingen bij te sturen, met 
name met betrekking tot lid 1, onder a) tot 
en met g).

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe onduidelijke formuleringen over "ongewenste 
marktontwikkelingen" te voorkomen: klachten en geschillen worden gevolgd door 
corrigerende maatregelen om de situatie te verhelpen.

Amendement 614
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van alle gegevens te 
verhelpen. De toezichthoudende instantie 
kan zo nodig uit eigen beweging passende 
maatregelen nemen om ongewenste 
marktontwikkelingen bij te sturen, met 
name met betrekking tot lid 1, onder a) tot 
en met g).

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van alle gegevens te 
verhelpen.

Or. nl

Motivering

De toezichthouder houdt toezicht en is geen beleidsbepaler.

Amendement 615
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van alle gegevens te 
verhelpen. De toezichthoudende instantie 
kan zo nodig uit eigen beweging passende 
maatregelen nemen om ongewenste 
marktontwikkelingen bij te sturen, met 
name met betrekking tot lid 1, onder a) tot 
en met g).

5. De toezichthoudende instantie beslist op 
klachten en neemt de nodige maatregelen 
om de situatie binnen uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van alle gegevens,
en gehoord de partijen, te verhelpen. De 
toezichthoudende instantie kan zo nodig uit 
eigen beweging passende maatregelen 
nemen om ongewenste 
marktontwikkelingen bij te sturen, met 
name met betrekking tot lid 1, onder a) tot 
en met g).

Or. es

Motivering

Zowel de aangedragen documenten als de getuigenverklaringen van de betrokken partijen 
dienen in aanmerking te worden genomen.

Amendement 616
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De besluiten van de toezichthoudende 
instantie zijn bindend voor alle betrokken 
partijen en zijn niet onderworpen aan 
toezicht door een andere 
bestuursrechtelijke instantie. De 
toezichthoudende instantie wordt in staat 
gesteld, deze verzoeken af te dwingen met 
passende sancties, waaronder boetes.

De besluiten van de toezichthoudende 
instantie zijn bindend voor alle betrokken 
partijen en zijn niet onderworpen aan 
toezicht door een andere 
bestuursrechtelijke instantie, maar zijn 
onderworpen aan rechterlijke toetsing 
door de lidstaten. De toezichthoudende
instantie wordt in staat gesteld, deze 
verzoeken af te dwingen met passende 
sancties.

Or. fr
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Amendement 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ingeval van geschillen over 
beslissingen van de instanties die toezien 
op grensoverschrijdende vervoersdiensten, 
kunnen de betrokkenen beroep instellen 
bij de Europese Commissie teneinde een 
bindend besluit te verkrijgen over de 
verenigbaarheid van de beslissing in 
kwestie met het recht van de Unie.
De Europees Commissie benoemt binnen 
drie maanden na bekendmaking van deze 
richtlijn in het Publicatieblad een dienst 
die verantwoordelijk is voor dergelijke 
beroepsprocedures.
De verantwoordelijke dienst neemt een 
bindend besluit over het beroep binnen 20 
werkdagen na ontvangst van een 
beroepschrift.
Deze regeling wordt na twee jaar 
onderworpen aan een evaluatie waarbij de 
taken van de verantwoordelijke dienst van 
de Commissie zo nodig kunnen worden 
uitgebreid.

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. Bovendien zou een Europese dienst in staat zijn om ingewikkelde 
beroepsprocedures inzake grensoverschrijdende diensten te behandelen. De activiteiten van 
die dienst moeten na twee jaar worden geëvalueerd..

Amendement 618
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De toezichthoudende instantie heeft de 
bevoegdheid, audits uit te voeren of 
externe audits te laten uitvoeren bij een 
infrastructuurbeheerder en, zo nodig, 
spoorwegondernemingen om de naleving 
van de in artikel 6 voorgeschreven 
boekhoudkundige scheiding te 
controleren.

Schrappen

De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
infrastructuurbeheerders en alle 
ondernemingen of andere entiteiten die 
verschillende types spoorvervoer of 
infrastructuurbeheer uitvoeren of 
integreren als bedoeld in artikel 6, leden 1 
en 2, gedetailleerde gereglementeerde 
rekeningen aan de toezichthoudende 
instantie verstrekken, zodat zij haar 
verschillende taken kan uitoefenen. In 
deze gereglementeerde rekeningen moeten 
tenminste de in bijlage X genoemde 
elementen zijn opgenomen. De 
toezichthoudende instantie mag aan de 
hand van deze rekeningen ook conclusies 
trekken inzake gevallen van staatssteun 
en deelt die gevallen zo nodig mee aan de 
daarvoor bevoegde autoriteiten.
Bijlage X kan in het licht van de 
opgedane ervaring worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Or. en

Motivering

Het behoort niet tot de taakstelling van een toezichthoudende instantie om algemene controles 
uit te voeren met betrekking tot de activiteiten van de infrastructuurbeheerder en de 
spoorwegondernemingen. Terwijl de toezichthoudende instantie geschillen oplost, hebben de 
parlementaire autoriteiten de taak om te beoordelen of de bepalingen van de richtlijn die zij 
in hun wetgevingskader hebben omgezet, op correcte wijze ten uitvoer worden gelegd.
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Amendement 619
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Ten minste om de twee jaar 
raadpleegt de toezichthoudende instantie 
de vertegenwoordigers van de gebruikers 
van spoorwegdiensten (op het gebied van 
passagiers- en goederenvervoer) over hun 
mening met betrekking tot de 
spoorwegmarkt, met inbegrip van de 
prestaties van de dienstverlening, de 
infrastructuurheffingen en de hoogte en 
transparantie van de prijzen voor 
spoorwegdiensten.

Or. en

Motivering

Raadpleging van de spoorweggebruikers zou voor de toezichthoudende instantie belangrijke 
informatie opleveren voor de vervulling van haar taken.

Amendement 620
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Ten minste om de twee jaar 
raadpleegt de toezichthoudende instantie 
de vertegenwoordigers van de gebruikers 
van spoorwegdiensten (op het gebied van 
passagiers- en goederenvervoer) over hun 
mening met betrekking tot de 
spoorwegmarkt, met inbegrip van de 
prestaties van de dienstverlening, de 
infrastructuurheffingen en de hoogte en 
transparantie van de prijzen voor 
spoorwegdiensten.
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Or. en

Motivering

Raadpleging van de spoorweggebruikers zou voor de toezichthoudende instantie belangrijke 
informatie opleveren voor de vervulling van haar taken en voor de optimalisering van het 
spoorwegnet.

Amendement 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
infrastructuurbeheerders en alle 
ondernemingen of andere entiteiten die 
verschillende types spoorvervoer of 
infrastructuurbeheer uitvoeren of 
integreren als bedoeld in artikel 6, leden 1 
en 2, gedetailleerde gereglementeerde 
rekeningen aan de toezichthoudende 
instantie verstrekken, zodat zij haar 
verschillende taken kan uitoefenen. In deze 
gereglementeerde rekeningen moeten 
tenminste de in bijlage X genoemde 
elementen zijn opgenomen. De 
toezichthoudende instantie mag aan de 
hand van deze rekeningen ook conclusies 
trekken inzake gevallen van staatssteun en 
deelt die gevallen zo nodig mee aan de 
daarvoor bevoegde autoriteiten.

De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
infrastructuurbeheerders en alle 
ondernemingen of andere entiteiten die 
verschillende types spoorvervoer of 
infrastructuurbeheer uitvoeren of 
integreren , in het bijzonder aanbieders 
van diensten van essentieel belang, als 
bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, 
gedetailleerde gereglementeerde 
rekeningen aan de toezichthoudende 
instantie verstrekken, zodat zij haar 
verschillende taken kan uitoefenen. In deze 
gereglementeerde rekeningen moeten 
tenminste de in bijlage X genoemde 
elementen zijn opgenomen. De 
toezichthoudende instantie mag aan de 
hand van deze rekeningen ook conclusies 
trekken inzake gevallen van staatssteun en 
deelt die gevallen zo nodig mee aan de 
daarvoor bevoegde autoriteiten.

Or. fr

Amendement 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 8 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage X 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 623
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 56 bis
Bevoegdheden van de regulerende 

instantie
1. Om de in artikel 56 opgelijste taken uit 
te oefenen heeft de regulerende instantie 
de bevoegdheid:
a) om haar besluiten ten uitvoer te leggen 
door middel van passende sancties, 
waaronder boetes. De besluiten van de 
regulerende instantie zijn bindend voor 
alle betrokken partijen en zijn niet 
onderworpen aan toezicht door een 
andere bestuursrechtelijke instantie.
b) om nuttige informatie op te vragen bij 
de infrastructuurbeheerder, de 
aanvragers en elke belanghebbende derde 
partij in de betrokken lidstaat en deze 
verzoeken af te dwingen met passende 
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sancties, waaronder boetes. De aan de 
regulerende instantie te verstrekken 
informatie omvat alle gegevens waarom 
de regulerende instantie verzoekt in het 
kader van haar functies van 
beroepsinstantie en toezichthoudster op de 
mededinging op de markten voor 
spoorwegdiensten. Dit omvat gegevens die 
nodig zijn voor statistische en 
marktwaarnemingsdoeleinden. De 
verzochte informatie dient onverwijld 
verstrekt te worden. 
c) om audits uit te voeren of externe 
audits te laten uitvoeren bij een 
infrastructuurbeheerder en, zo nodig, 
spoorwegondernemingen om de naleving 
van de in artikel 6 voorgeschreven 
boekhoudkundige scheiding te 
controleren. 
2. De lidstaten waarborgen, dat de 
besluiten van de regulerende instantie 
voor rechterlijke toetsing openstaan. Een 
beroep tegen een besluit van de 
regulerende instantie heeft geen 
schorsende werking. 
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
besluiten van de regulerende instantie 
worden gepubliceerd.
4. De lidstaten zorgen ervoor, dat de 
infrastructuurbeheerders en alle 
ondernemingen of andere entiteiten die 
verschillende types spoorvervoer of 
infrastructuurbeheer uitvoeren als 
bedoeld in artikel 6, gedetailleerde 
gereglementeerde rekeningen aan de 
regulerende instantie verstrekken, zodat 
zij haar verschillende taken kan 
uitoefenen. In deze gereglementeerde 
rekeningen moeten tenminste de in bijlage 
X genoemde elementen zijn opgenomen. 
De regulerende instantie mag aan de 
hand van deze rekeningen ook conclusies 
trekken inzake gevallen van staatssteun 
en deelt die gevallen zo nodig mee aan de 
daarvoor bevoegde autoriteiten. 

Or. fr
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Motivering

Dit nieuwe artikel wordt ingevoegd ter wille van de duidelijkheid. De bevoegdheden die aan 
de regulerende instantie worden toegewezen, worden hierin opgesomd, om deze in 
overeenstemming te brengen met de ontwikkelingsdoelstellingen van de DAB (diensten van 
algemeen belang).

Amendement 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking tussen toezichthoudende 
instanties.

Samenwerking tussen toezichthoudende 
instanties en bevoegdheden van de 
Europese Commissie.

Or. it

Motivering

Het instellen van één Europese spoorwegruimte vraagt om ruimere bevoegdheden van de 
Commissie bij het reguleren van de markten.

Amendement 625
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale toezichthoudende instanties 
wisselen informatie uit over hun werk en 
hun besluitvormingsbeginselen en -praktijk 
en werken samen met het doel hun 
besluitvorming over de gehele Unie te 
coördineren. Daartoe werken zij samen in 
een werkgroep die met regelmatige 
tussenpozen samenkomt. De Commissie 
staat de toezichthoudende instanties daarin 
bij.

1. De nationale toezichthoudende instanties 
wisselen informatie uit over hun werk en 
hun besluitvormingsbeginselen en -praktijk 
en werken samen met het doel hun 
besluitvorming over de gehele Unie te 
coördineren. Daartoe werken zij samen in 
een netwerk waarvan de leden met 
regelmatige tussenpozen samenkomen. Te 
dien einde zorgt de Commissie voor een 
actieve samenwerking tussen de 
toezichthoudende instanties.
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Aan de Commissie worden passende 
bevoegdheden verleend om toe te zien op 
de proactieve samenwerking tussen de 
toezichthoudende instanties en om 
maatregelen te treffen indien 
toezichthoudende instanties hun taken 
niet in overeenstemming met de procedure 
van artikel 63, lid 2, vervullen.

Or. en

Motivering

De Commissie dient over voldoende bevoegdheden te beschikken om te kunnen toezien op de 
proactieve samenwerking tussen de toezichthoudende instanties en om maatregelen te treffen 
tegen instanties die niet aan hun rapportage-/samenwerkingsverplichtingen voldoen.

Amendement 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale toezichthoudende instanties 
wisselen informatie uit over hun werk en
hun besluitvormingsbeginselen en -praktijk 
en werken samen met het doel hun 
besluitvorming over de gehele Unie te 
coördineren. Daartoe werken zij samen in 
een werkgroep die met regelmatige 
tussenpozen samenkomt. De Commissie 
staat de toezichthoudende 
instanties daarin bij.

1. De nationale toezichthoudende instanties 
vormen samen formeel een netwerk 
waarin zij informatie uitwisselen over hun 
werk, alsmede over hun 
besluitvormingsbeginselen en –
praktijk, met het doel deze beginselen en 
praktijk over de gehele Unie te 
coördineren en af te stemmen. Daartoe
komen zij regelmatig samen in het 
netwerk, op initiatief en onder 
voorzitterschap van de Commissie.

Or. fr

Motivering

Dit amendement beoogt de samenwerking tussen de nationale toezichthoudende instanties 
onder voorzitterschap van de Europese Commissie een formele structuur te geven: het 
"netwerk van toezichthoudende instanties".
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Amendement 627
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt vertegenwoordigd 
door afgevaardigden van het directoraat-
generaal Concurrentie alsmede door 
afgevaardigden van het directoraat-
generaal Mobiliteit en vervoer.

Or. de

Motivering

De samenstelling van de vertegenwoordigers van de Commissie moet vanwege het complexe 
en interdisciplinaire karakter van het onderwerp uit afgevaardigden van beide directoraten-
generaal bestaan.

Amendement 628
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zet een databank op waarin 
de nationale toezichthoudende instanties 
gegevens opslaan over alle 
klachtenprocedures met betrekking tot het 
recht van de Unie, zoals de datum waarop 
de klacht is ingediend, de betrokken 
partijen, de belangrijkste geschilpunten 
en interpretatieproblemen.

Or. en

Amendement 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een klacht of een onderzoek uit eigen 
beweging inzake toegang of heffingen 
betreffende een internationaal treinpad, 
alsmede in het kader van het toezicht op de 
mededinging op de markt voor 
internationale spoorvervoersdiensten, 
raadpleegt de betrokken toezichthoudende 
instantie de toezichthoudende instanties 
van alle andere lidstaten waardoor het 
internationale treinpad loopt en verzoekt zij 
hen om de nodige inlichtingen alvorens een 
besluit te nemen.

3. Bij een klacht of een onderzoek uit eigen 
beweging inzake toegang of heffingen 
betreffende een internationaal treinpad, 
alsmede in het kader van het toezicht op de 
mededinging op de markt voor 
internationale spoorvervoersdiensten, 
raadpleegt de betrokken toezichthoudende 
instantie de toezichthoudende instanties 
van alle andere lidstaten waardoor het 
internationale treinpad loopt en verzoekt zij 
hen om de nodige inlichtingen alvorens een 
besluit te nemen. In een dergelijk geval 
brengt het netwerk van toezichthoudende 
instanties een advies uit.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt een adviesprocedure ingevoerd voor het netwerk van 
toezichthoudende instanties bij een klacht of een onderzoek betreffende een internationaal 
treinpad.

Amendement 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een klacht of een onderzoek uit eigen 
beweging inzake toegang of heffingen 
betreffende een internationaal treinpad, 
alsmede in het kader van het toezicht op de 
mededinging op de markt voor 
internationale spoorvervoersdiensten, 
raadpleegt de betrokken toezichthoudende 
instantie de toezichthoudende instanties 
van alle andere lidstaten waardoor het 
internationale treinpad loopt en verzoekt zij 

3. Bij een klacht of een onderzoek uit eigen 
beweging inzake toegang of heffingen 
betreffende een internationaal treinpad, 
alsmede in het kader van het toezicht op de 
mededinging op de markt voor 
internationale spoorvervoersdiensten, 
informeert de betrokken toezichthoudende 
instantie de Commissie, raadpleegt zij de 
toezichthoudende instanties van alle andere 
lidstaten waardoor het internationale 
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hen om de nodige inlichtingen alvorens een 
besluit te nemen.

treinpad loopt en verzoekt zij hen om de 
nodige inlichtingen alvorens een besluit te 
nemen. De toezichthoudende instanties 
informeren de Commissie elk kwartaal 
over alle klachten en onderzoeken uit 
eigen beweging inzake toegang of 
heffingen betreffende internationale 
spoorvervoersdiensten.

Or. it

Motivering

Een grotere betrokkenheid van de Europese Commissie inzake de geschillen betreffende 
internationale spoorvervoersdiensten is wenselijk.

Amendement 631
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een klacht of een onderzoek uit 
eigen beweging inzake toegang of 
heffingen betreffende een internationaal 
treinpad, alsmede in het kader van het 
toezicht op de mededinging op de markt 
voor internationale spoorvervoersdiensten, 
raadpleegt de betrokken toezichthoudende 
instantie de toezichthoudende instanties 
van alle andere lidstaten waardoor het 
internationale treinpad loopt en verzoekt zij 
hen om de nodige inlichtingen alvorens een 
besluit te nemen.

3. Bij een klacht inzake toegang of 
heffingen betreffende een internationaal 
treinpad, alsmede in het kader van het 
toezicht op de mededinging op de markt 
voor internationale spoorvervoersdiensten, 
raadpleegt de betrokken toezichthoudende 
instantie de toezichthoudende instanties 
van alle andere lidstaten waardoor het 
internationale treinpad loopt en verzoekt zij 
hen om de nodige inlichtingen alvorens een 
besluit te nemen.

Or. nl

Amendement 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De toezichthoudende instantie stelt 
de Commissie op de hoogte van ieder 
ontwerpbesluit inzake toegang of 
heffingen betreffende een internationaal 
treinpad en inzake toegang of heffingen 
betreffende internationale 
spoorvervoersdiensten. De Commissie 
beoordeelt of het ontwerpbesluit 
verenigbaar is met de Uniewetgeving en 
verzoekt, indien nodig, om aanpassingen.

Or. it

Motivering

Een grotere betrokkenheid van de Europese Commissie inzake de geschillen betreffende 
internationale spoorvervoersdiensten is wenselijk.

Amendement 633
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende instanties 
ontwikkelen gemeenschappelijke 
beginselen en praktijken voor 
besluitvorming waarvoor zij krachtens 
deze richtlijn bevoegd zijn. De Commissie 
kan uitvoeringsmaatregelen vaststellen, 
waarin deze gemeenschappelijke 
beginselen en praktijken zijn neergelegd. 
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
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Motivering

Bepaling die niets toevoegt maar die de lidstaten een groot deel van de controle uit handen 
neemt over nationale spoorwegzaken, die tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
behoort.

Amendement 634
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende instanties 
ontwikkelen gemeenschappelijke 
beginselen en praktijken voor 
besluitvorming waarvoor zij krachtens 
deze richtlijn bevoegd zijn. De Commissie 
kan uitvoeringsmaatregelen vaststellen, 
waarin deze gemeenschappelijke 
beginselen en praktijken zijn neergelegd. 
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

Motivering

De vaststelling van beginselen en praktijken voor besluitvorming is reeds het voorwerp van 
lid 1.

Amendement 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De toezichthoudende instanties 
ontwikkelen gemeenschappelijke 

7. De toezichthoudende instanties, die 
overeenkomstig lid 1 informatie 
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beginselen en praktijken voor 
besluitvorming waarvoor zij krachtens deze 
richtlijn bevoegd zijn. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen, 
waarin deze gemeenschappelijke 
beginselen en praktijken zijn neergelegd. 
Deze maatregelen, die tot doel hebben de 
eenvormige tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn te verzekeren, worden 
overeenkomstig artikel 63, lid 3, 
vastgesteld als uitvoeringsbesluiten.

uitwisselen, ontwikkelen 
gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken voor besluitvorming waarvoor 
deze instanties krachtens deze richtlijn 
bevoegd zijn. De Commissie kan deze 
gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken vaststellen en aanvullen 
overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 
procedure.

Or. pl

Amendement 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichthoudende instanties 
beoordelen ook de besluiten en praktijken 
in het kader van de in artikel 40, lid 1, 
bedoelde samenwerking tussen de 
infrastructuurbeheerder die de deze 
richtlijn ten uitvoer te leggen of het 
internationale spoorvervoer anderszins 
vergemakkelijken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De Commissie en de toezichthoudende instanties moeten weliswaar goed geïnformeerd zijn, 
maar zij dienen niet betrokken te zijn bij de besluitvorming van ondernemingen.

Amendement 637
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 7 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichthoudende instanties 
beoordelen ook de besluiten en praktijken 
in het kader van de in artikel 40, lid 1, 
bedoelde samenwerking tussen de 
infrastructuurbeheerder die de deze 
richtlijn ten uitvoer te leggen of het 
internationale spoorvervoer anderszins 
vergemakkelijken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Redundante en overbodige bepaling aangezien RailNetEurope de EG en de toezichthoudende 
instanties sinds jaar en dag op transparante wijze op de hoogte houdt.

Amendement 638
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie presenteert twee jaar na de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn een 
verslag over de samenwerking tussen de 
nationale toezichthoudende instanties. Op 
basis van dit verslag werkt de Commissie 
een voorstel uit inzake de oprichting van 
een centrale Europese toezichthoudende 
instantie voor de internationale 
spoorwegvervoersdiensten.

Or. de

Amendement 639
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 bis (nieuw)
Op basis van de ervaringen van het 
netwerk van toezichthoudende instanties 
verzoekt het Europees Parlement de 
Europese Commissie om uiterlijk eind 
2012 een wetgevingsvoorstel in te dienen 
voor de oprichting van een Europese 
toezichthoudende instantie die optreedt in 
gevallen waarin de nationale 
toezichthoudende instanties klachten niet 
beantwoorden en behandelen.

Or. en

Motivering

Na de vorming van het netwerk van toezichthoudende instanties moet de oprichting van een 
Europese toezichthoudende instantie de volgende stap zijn. De Europese toezichthoudende 
instantie komt niet in de plaats van de nationale toezichthoudende instanties, maar dient 
slechts als beroepsinstantie ingeval de nationale toezichthoudende instanties klachten niet 
beantwoorden en behandelen.

Amendement 640
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 bis
De Commissie dient een jaar na de 
omzetting van deze richtlijn een verslag in 
over de samenwerking van de nationale 
toezichthoudende instanties 
overeenkomstig dit artikel.

Or. fr

Motivering

Het is niet gewenst om een netwerk in het leven te roepen dat leidt tot de oprichting van een 
Europese regulerende instantie.
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Amendement 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 bis
Europese toezichthoudende instantie

Op basis van de ervaring die met het 
netwerk van nationale toezichthoudende
instanties wordt opgedaan, dient de 
Commissie uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn een 
wetgevingsvoorstel in voor de oprichting 
van een Europese toezichthoudende 
instantie, met controlebevoegdheden en 
een arbitragefunctie op het gebied van 
problemen die naar hun aard het 
nationale niveau overstijgen, die tevens 
fungeert als beroepsinstantie voor de 
nationale toezichthoudende instanties.

Or. fr

Motivering

Omdat de oprichting op termijn van een Europese toezichthoudende instantie wenselijk lijkt, 
wordt de Commissie in dit amendement gevraagd een voorstel hiertoe te doen op basis van de 
ervaring die wordt opgedaan met het netwerk van nationale toezichthoudende instanties.

Amendement 642
Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 bis
De Commissie dient een jaar na de 
omzetting van deze richtlijn een verslag in 
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over de samenwerking van de nationale 
toezichthoudende instanties 
overeenkomstig dit artikel en zij geeft de 
opdracht aan het Europees 
Spoorwegbureau om een 
toezichthoudende instantie op te richten 
op Europees niveau bevoegd voor het 
toezicht op de vrachtcorridors, zoals 
bepaald in Verordening (EU) nr. 
913/2010 inzake het Europese 
spoorwegnet voor concurrerend 
goederenvervoer, met speciale aandacht 
voor de controle op de werking van het 
"enig loket". Het Europees 
Spoorwegbureau zal zich zo organiseren 
dat deze opdracht volledig gescheiden 
verloopt van haar andere reeds 
toegewezen activiteiten. Op basis van de 
ervaringen opgedaan door deze 
toezichthoudende instantie voor de 
vrachtcorridors dient de Commissie, 
indien wenselijk, een wetgevingsvoorstel 
in voor de oprichting van een algemeen 
Europees toezichthoudende instantie.

Or. nl

Amendement 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheden tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in de
artikel 7, lid 1, tweede alinea, artikel 13, 
lid 5, tweede alinea, artikel 15, lid 5, 
tweede alinea, artikel 20, derde alinea,
artikel 27, lid 2, artikel 30, lid 3, tweede 
alinea, artikel 31, lid 5, tweede alinea, 
artikel 32, lid 1, tweede alinea, artikel 32, 
lid 3, artikel 35, lid 2, artikel 43, lid 1, en 
artikel 56, lid 8, derde alinea worden de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheden tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen, als bedoeld in 
artikel 20, derde alinea, worden de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd.
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Or. de

Motivering

Omdat de andere door de Commissie genoemde artikelen worden geschrapt, moet hier slechts 
worden verwezen naar artikel 20, derde alinea.

Amendement 644
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt op verzoek van een 
lidstaat of uit eigen beweging in specifieke 
gevallen een onderzoek in naar de 
toepassing en naleving van bepalingen van 
deze richtlijn en besluit binnen twee 
maanden na de ontvangst van een dergelijk 
verzoek volgens de in artikel 64, lid 2, 
bedoelde procedure, of de betrokken 
maatregel verder kan worden toegepast. De 
Commissie deelt haar besluit mee aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
lidstaten.

2. De Commissie stelt op verzoek van een 
nationale toezichthoudende instantie dan 
wel andere bevoegde nationale 
autoriteiten of uit eigen beweging in 
specifieke gevallen een onderzoek in naar 
de toepassing en naleving van bepalingen 
van deze richtlijn. De nationale 
toezichthoudende instanties houden een 
databank van hun ontwerpbesluiten bij 
die toegankelijk is voor de Europese 
Commissie. Binnen twee maanden na de 
ontvangst van een dergelijk verzoek besluit 
de Europese Commissie volgens de in 
artikel 64, lid 2, bedoelde procedure, of de 
betrokken maatregel verder kan worden 
toegepast. De Commissie deelt haar besluit 
mee aan het Europees Parlement, de Raad 
en de lidstaten.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van het verband tussen de rol van de nationale toezichthoudende instantie 
en de toezichthoudende rol van de Europese Commissie.

Amendement 645
Gilles Pargneaux
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De maatregelen die tot doel hebben een 
eenvormige tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn te verzekeren, worden door de 
Commissie vastgesteld als 
uitvoeringsbesluiten volgens de in artikel 
64 , lid 3, bedoelde procedure.

3. De maatregelen die overeenkomstig 
artikel 10, lid 2, artikel 11, lid 4, artikel 
14, lid 2, en artikel 17, lid 5, tot doel 
hebben een eenvormige tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn te verzekeren, worden 
door de Commissie vastgesteld als 
uitvoeringsbesluiten volgens de in artikel 
64 , lid 2, bedoelde procedure.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogt een precisering aan te brengen met betrekking tot de 
artikelen inzake de uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden door de Commissie.

Amendement 646
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [...] aan de 
artikelen [...] en de bijlagen [...] te voldoen. 
Zij delen de Commissie die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 12 maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn
aan de artikelen [...] en de bijlagen [...] te 
voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit is een HERSCHIKKING van drie richtlijnen die de lidstaten reeds ten uitvoer hadden 
moeten leggen. Vandaar het grote aantal lopende inbreukprocedures. Een termijn van 12 
maanden is meer dan genoeg.
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Amendement 647
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen […] en de bijlagen [...] zijn
van toepassing met ingang van […].

Artikel 55, lid 1, is van toepassing met 
ingang van drie jaar na de omzetting van 
deze richtlijn.

Or. es

Motivering

De instelling van een werkelijk onafhankelijke instantie vereist in bepaalde gevallen het 
opzetten van nieuwe organieke structuren, het aannemen van nieuwe regelingen, de 
toewijzing van middelen en het in dienst nemen van nieuw personeel, zaken die enige tijd in 
beslag nemen. Het is zinvol om een meer realistische datum vast te stellen en meer tijd uit te 
trekken voor de verwezenlijking van deze doelstelling.

Amendement 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de gedeelten van stationsgebouwen en 
structuren die nodig zijn voor de 
exploitatie van het spoorvervoer: 
algemene doorgangen, voorzieningen om 
de perrons te bereiken, 
informatievoorzieningen voor het publiek, 
en ruimten die eventueel bestemd zijn 
voor het regelen van het treinverkeer.

Or. it

Amendement 649
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– wegen op spoorwegterreinen ten dienste 
van reizigers- en goederenvervoer, met 
inbegrip van de toegangswegen;

– toegangswegen tot het spoor ten dienste 
van reizigers- en goederenvervoer, met 
inbegrip van daaraan gerelateerde 
gebouwen, voetpaden en toegangswegen;

Or. en

Motivering

Verduidelijking en aanvulling van de definitie.

Amendement 650
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – streepje 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– dienstgebouwen voor de infrastructuur. – gebouwen voor de dienst Infrastructuur 
ter waarborging van de betrouwbaarheid 
van zij activiteiten en de vervulling van 
zijn taken.

Or. en

Motivering

Bij de verwijzing naar de gebouwen die door de dienst Infrastructuur worden gebruikt, moet 
het verband worden gelegd met al zijn functies.

Amendement 651
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – streepje 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- goederenstations en terminals voor 
goederenvervoer

Or. de

Motivering

Goederenstations en terminals voor goederenvervoer waarvoor de beheerder van de 
infrastructuur de verantwoordelijkheid heeft, moeten worden opgenomen in de lijst van de
infrastructuurbestanddelen.

Amendement 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – streepje 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een netwerk van goederenterminals dat 
overeenstemt met de omvang van het net.

Or. it

Amendement 653
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – streepje 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– dienstvoorzieningen: werkplaatsen, 
onderhoudshangars, zij- en 
rangeersporen, voorstations bij terminals.

Or. de

Amendement 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criteria inzake onafhankelijkheid en 
transparantie waaraan de 
infrastructuurbeheerder als bedoeld in 
artikel 3, punt 2, moet voldoen:
a) De naleving van de criteria inzake 
onafhankelijkheid en transparantie wordt 
gecontroleerd door de toezichthoudende 
instantie als bedoeld in artikel 55. Elke 
aanvrager heeft het recht om bij de 
toezichthoudende instantie beroep in te 
stellen indien hij van mening is dat niet 
naar behoren aan de criteria inzake 
onafhankelijkheid wordt voldaan.
b) Met betrekking tot de betrekkingen 
tussen de controlerende organisatie of 
holding en de infrastructuurbeheerder, 
tussen de infrastructuurbeheerder en 
andere ondernemingen van de groep of 
andere entiteiten die door de holding 
worden gecontroleerd, met inbegrip van 
met name de aandeelhoudersvergadering 
van de infrastructuurbeheerder, worden 
wettelijke en/of contractuele 
onafhankelijkheidsvereisten vastgesteld.
c) De leden van de raad van bestuur van 
de holding en/of andere ondernemingen 
van de groep maken niet deel uit van de 
raad van bestuur van de 
infrastructuurbeheerder en oefenen in de 
raad van bestuur van de 
infrastructuurbeheerder geen stemrechten 
uit.
d) De leden van de raad van bestuur van 
de infrastructuurbeheerder en 
leidinggevende personeelsleden belast met 
essentiële functies mogen gedurende een 
periode van drie jaar nadat zij de 
infrastructuurbeheerder verlaten, geen 
leidinggevende functie bekleden bij de 
holding of bij andere entiteiten die door 
de holding worden gecontroleerd.
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e) Teneinde de volledige 
onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder te waarborgen, 
mogen de raad van bestuur, de raad van 
beheer en de raad van commissarissen 
van de infrastructuurbeheerder of 
organen die de infrastructuurbeheerder in 
rechte vertegenwoordigen, niet worden 
benoemd door een controlerende 
organisatie of holding waarvan de 
infrastructuurbeheerder deel uitmaakt.
f) Het bedrijfsplan van de 
infrastructuurbeheerder als bedoeld in 
artikel 8, wordt door de 
infrastructuurbeheerder onafhankelijk 
van enige controlerende organisatie of 
holding en onafhankelijk van enige 
spoorwegonderneming opgesteld en 
goedgekeurd.
g) De infrastructuurbeheerder beschikt 
over de nodige organisatorische capaciteit 
om zijn taken onafhankelijk van enige 
spoorwegonderneming uit te voeren en 
mag de uitoefening van zijn functies niet 
uitbesteden aan organen of 
ondernemingen die direct of indirect 
zeggenschap hebben over, een belang 
hebben in of enig recht uitoefenen over 
een spoorwegonderneming.
h) De infrastructuurbeheerder beschikt 
over eigen personeel en is gevestigd in 
aparte gebouwen of in ruimten met een 
beveiligde toegang. De toegang tot 
informatiesystemen is beveiligd. In de 
interne regels of de arbeidscontracten met 
personeelsleden is duidelijk bepaald dat 
contacten met de holding en andere 
ondernemingen die door de holding 
worden gecontroleerd, beperkt moeten 
blijven tot de officiële communicatie in 
verband met de uitvoering van de 
essentiële taken. Met name mag 
commercieel gevoelige informatie die 
verband houdt met de uitvoering van de 
taken van de infrastructuurbeheerder als 
gedefinieerd in artikel 3, punt 2, en die in 
het bezit is van de 
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infrastructuurbeheerder, niet worden 
doorgegeven aan enige 
spoorwegonderneming.
i) De beloningsregelingen voor personeel 
van de infrastructuurbeheerder mogen 
uitsluitend zijn gebaseerd op de prestaties 
van de infrastructuurbeheerder.

Or. en

Motivering

Deze voorschriften zijn gebaseerd op de vereisten die de Commissie heeft ontwikkeld in 
bijlage V bij haar mededeling COM(2006) 189. Daarin wordt bepaald onder welke 
omstandigheden essentiële taken kunnen worden uitgevoerd door een entiteit die deel 
uitmaakt van een grotere onderneming.

Amendement 655
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criteria inzake onafhankelijkheid en 
transparantie waaraan de 
infrastructuurbeheerder als bedoeld in 
artikel 3, punt 2, moet voldoen:
a) De naleving van de criteria inzake 
onafhankelijkheid en transparantie wordt 
gecontroleerd door de toezichthoudende 
instantie als bedoeld in artikel 55. Elke 
aanvrager heeft het recht om bij de 
toezichthoudende instantie beroep in te 
stellen indien hij van mening is dat niet 
naar behoren aan de criteria inzake 
onafhankelijkheid wordt voldaan.
b) Met betrekking tot de betrekkingen 
tussen de controlerende organisatie of 
holding en de infrastructuurbeheerder, 
tussen de infrastructuurbeheerder en 
andere ondernemingen van de groep of 
andere entiteiten die door de holding 
worden gecontroleerd, met inbegrip van 
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met name de aandeelhoudersvergadering 
van de infrastructuurbeheerder, worden 
wettelijke en/of contractuele 
onafhankelijkheidsvereisten vastgesteld.
c) De leden van de raad van bestuur van 
de holding en/of andere ondernemingen 
van de groep maken niet deel uit van de 
raad van bestuur van de 
infrastructuurbeheerder en oefenen in de 
raad van bestuur van de 
infrastructuurbeheerder geen stemrechten 
uit.
d) De leden van de raad van bestuur van 
de infrastructuurbeheerder en 
leidinggevende personeelsleden belast met 
essentiële functies mogen gedurende een 
periode van drie jaar nadat zij de 
infrastructuurbeheerder verlaten, geen 
leidinggevende functie bekleden bij de 
holding of bij andere entiteiten die door 
de holding worden gecontroleerd.
e) Teneinde de volledige 
onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder te waarborgen, 
mogen de raad van bestuur, de raad van 
beheer en de raad van commissarissen 
van de infrastructuurbeheerder of 
organen die de infrastructuurbeheerder in 
rechte vertegenwoordigen, niet worden 
benoemd door een controlerende 
organisatie of holding waarvan de 
infrastructuurbeheerder deel uitmaakt.
f) Het bedrijfsplan van de 
infrastructuurbeheerder als bedoeld in 
artikel 8, wordt door de 
infrastructuurbeheerder onafhankelijk 
van enige controlerende organisatie of 
holding en onafhankelijk van enige 
spoorwegonderneming opgesteld en 
goedgekeurd.
g) De infrastructuurbeheerder beschikt 
over de nodige organisatorische capaciteit 
om zijn taken onafhankelijk van enige 
spoorwegonderneming uit te voeren en 
mag de uitoefening van zijn functies niet 
uitbesteden aan organen of 
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ondernemingen die direct of indirect 
zeggenschap hebben over, een belang 
hebben in of enig recht uitoefenen over 
een spoorwegonderneming.
h) De infrastructuurbeheerder beschikt 
over eigen personeel en is gevestigd in 
aparte gebouwen of in ruimten met een 
beveiligde toegang. De toegang tot 
informatiesystemen is beveiligd. In de 
interne regels of de arbeidscontracten met 
personeelsleden is duidelijk bepaald dat 
contacten met de holding en andere 
ondernemingen die door de holding 
worden gecontroleerd, beperkt moeten 
blijven tot de officiële communicatie in 
verband met de uitvoering van de 
essentiële taken. Met name mag 
commercieel gevoelige informatie die 
verband houdt met de uitvoering van de 
taken van de infrastructuurbeheerder als 
gedefinieerd in artikel 3, punt 2, en die in 
het bezit is van de 
infrastructuurbeheerder, niet worden 
doorgegeven aan enige 
spoorwegonderneming.
i) De beloningsregelingen voor personeel 
van de infrastructuurbeheerder mogen 
uitsluitend zijn gebaseerd op de prestaties 
van de infrastructuurbeheerder.

Or. en

Motivering

Deze voorschriften zijn gebaseerd op de vereisten die de Commissie heeft ontwikkeld in 
bijlage V bij haar mededeling COM(2006) 189. Daarin wordt bepaald onder welke 
omstandigheden essentiële taken kunnen worden uitgevoerd door een entiteit die deel 
uitmaakt van een grotere onderneming.
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Amendement 656
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – streepje 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het deel van stationsgebouwen dat en 
structuren die functioneel noodzakelijk 
zijn voor de spoorwegexploitatie:
algemene doorgangen, perrons en 
afdaken, voorzieningen om de perrons te 
bereiken (onderdoorgangen, 
spoorwegovergangen, roltrappen en 
liften), installaties om het publiek te 
informeren (beeldschermen en 
elektronische informatieborden) en 
ruimten die eventueel bestemd zijn voor 
het regelen van het treinverkeer (seinhuis, 
verkeersleidingsposten, telefooncentrales, 
enz.).

Or. it

Motivering

Het deel van passagiersstations dat functioneel noodzakelijk is voor de spoorwegexploitatie, 
zou moeten voorkomen op de lijst van infrastructuurbestanddelen die vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de infrastructuurbeheerder. 

Amendement 657
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van essentiële taken bedoeld in 
artikel 7:

Schrappen

– besluitvorming inzake treinpad 
toewijzing, waaronder zowel de 
omschrijving als de beoordeling van de 
beschikbaarheid en de deze 
capaciteitstoewijzing voor afzonderlijke 
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treinpaden;
– besluitvorming inzake de heffingen van 
rechten voor het gebruik van de 
infrastructuur met inbegrip van de 
vaststelling en heffing van de rechten.

Or. en

Motivering

De taken van de infrastructuurbeheerder worden omschreven in de definitie van artikel 3.

Amendement 658
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– besluitvorming inzake de heffingen van 
rechten voor het gebruik van de 
infrastructuur met inbegrip van de 
vaststelling en heffing van de rechten.

– besluitvorming inzake de heffingen van 
rechten voor het gebruik van de 
infrastructuur met inbegrip van de 
vaststelling van de rechten.

Or. en

Amendement 659
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– besluiten over de eerlijke en niet-
discriminerende toegang tot 
dienstvoorzieningen overeenkomstig 
artikel 13.

Or. de
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Amendement 660
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het minimumtoegangspakket omvat: 1. Het recht van toegang omvat de 
volgende diensten en 
spoorwegvoorzieningen voor het gebruik 
waarvan gebruikrechten worden betaald 
aan de spoorwegondernemingen die deze 
diensten en voorzieningen aanbieden, 
namelijk zowel de 
infrastructuurbeheerder als de betrokken 
spoorwegexploitant:

Or. en

Motivering

Voor een veilige en betrouwbare dienstverlening aan de klanten die rendabel is voor de 
spoorwegondernemingen, is een algemeen toegangsrecht nodig tot alle in bijlage III 
opgesomde diensten, ongeacht welke aanbieders van spoorwegdiensten er in de verschillende 
lidstaten voor verantwoordelijk zijn. De gebruiksrechten worden vastgesteld en betaald 
naargelang het gebruik.

Amendement 661
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) veiligheids- en technische inspecties 
van rollend materieel;

Or. en

Motivering

Veiligheidsevaluaties zijn een centrale voorwaarde voor de goedkeuring van treinvervoer.
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Amendement 662
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) in voorkomend geval het gebruik van 
elektrische voedingsinstallaties ten 
behoeve van de tractie;

e) in voorkomend geval het gebruik van 
elektrische voedingsinstallaties ten 
behoeve van de tractie en het gebruik van 
tractiestroom, waarvoor de 
respectievelijke heffingen indien nodig 
afzonderlijk kunnen worden vermeld;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 663
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) installaties voor brandstofbevoorrading; Schrappen

Or. fr

Motivering

Installaties voor brandstofbevoorrading dienen niet te worden opgenomen in het 
minimumtoegangspakket, omdat deze al concurrerend worden aangeboden op de vrije markt. 
Deze diensten moeten geleverd worden indien er geen alternatief aanbod is en indien deze 
diensten beschouwd kunnen worden als "essentiële faciliteiten".

Amendement 664
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) installaties voor brandstofbevoorrading; f) gebruik van installaties voor 
brandstofbevoorrading en 
brandstofbevoorrading, waarvoor de 
respectievelijke heffingen indien nodig 
afzonderlijk kunnen worden vermeld;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 665
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) passagiersstations, de gebouwen en 
andere voorzieningen daarvan, met 
inbegrip van een geschikte ruimte voor 
uniform kaartverkoop- en 
inlichtingensystemen. De bepaling inzake 
kaartverkoop geldt niet in het Verenigd 
Koninkrijk, waar reeds een algemeen 
nationaal kaartverkoop- en 
inlichtingensysteem bestaat;

Or. en

Motivering

De toegang tot algemene voorzieningen voor kaartverkoop en het verstrekken van 
inlichtingen is een belangrijke factor voor spoorwegondernemingen, consumenten en andere 
gebruikers van het spoorvervoer.

Amendement 666
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) vrachtterminals;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 667
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) rangeerstations;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 668
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quinquies) vormingsstations;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.
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Amendement 669
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f sexies) remisestations;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 670
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f septies) onderhouds- en andere 
technische infrastructuur;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III..

Amendement 671
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f octies) met de spooractiviteiten 
verbonden havenfaciliteiten;
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Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III..

Amendement 672
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f nonies) hulp- en 
ondersteuningsfaciliteiten, waaronder 
slepen.

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 673
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f decies) voorverwarmen van 
passagierstreinen;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 674
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f undecies) speciaal opgestelde 
overeenkomsten voor de controle op het 
vervoer van gevaarlijke stoffen en/of 
ondersteuning bij het laten rijden van 
speciale treinen;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 675
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter f duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f duodecies) toegang tot het 
telecommunicatienet;

Or. en

Motivering

Specifieke lijst in bijlage III.

Amendement 676
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Eveneens wordt toegang verleend tot de 
dienstvoorzieningen en tot de verlening 
van diensten in de volgende 

Schrappen
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voorzieningen:
a) passagiersstations, de gebouwen en 
andere voorzieningen daarvan, met 
inbegrip van de kaartverkoop- en 
inlichtingensystemen;
b) vrachtterminals;
c) rangeerstations;
d) vormingsstations;
e) remisestations;
f) onderhouds- en andere technische 
infrastructuur;
g) met de spooractiviteiten verbonden 
havenfaciliteiten;
h) hulp- en ondersteuningsfaciliteiten,
waaronder slepen.

Or. en

Motivering

Lijst van diensten die moet worden omgezet in de vorm van een specifieke lijst.

Amendement 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Eveneens wordt toegang verleend tot de 
dienst voorzieningen en tot de verlening 
van diensten in de volgende voorzieningen:

2. Eveneens wordt toegang verleend tot de 
dienst voorzieningen en tot de bestaande
diensten in de volgende voorzieningen:

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te voorkomen dat er een verplichting komt om installaties 
en diensten aan te bieden die momenteel niet overal beschikbaar zijn. Dit zou er namelijk toe 
kunnen leiden dat er investeringen gedaan moeten worden die niet rendabel zijn.
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Amendement 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) passagiersstations, de gebouwen en 
andere voorzieningen daarvan, met 
inbegrip van de kaartverkoop- en 
inlichtingensystemen;

a) passagiersstations, de gebouwen en 
andere voorzieningen daarvan, met 
inbegrip van een passende locatie voor 
ticketverkoopdiensten en voor 
reisinformatiediensten; het is overigens 
gewenst dat voor de ticketverkoopdiensten
en reisinformatiediensten een minimum 
aan standaardisatie en coördinatie tussen 
de verschillende modellen plaatsvindt, 
teneinde de gebruiksvriendelijkheid voor 
reizigers te bevorderen;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de tekst te preciseren en het belang te onderstrepen van 
een minimale standaardisatie en/of coördinatie tussen de verschillende modellen van 
ticketverkoopdiensten en reisinformatiediensten.

Amendement 679
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) passagiersstations, de gebouwen en 
andere voorzieningen daarvan, met 
inbegrip van de kaartverkoop- en 
inlichtingensystemen;

a) passagiersstations, de gebouwen en 
andere voorzieningen daarvan;

Or. de

Motivering

De grenzen voor een eerlijke toegang zonder barrières zijn niet voldoende omschreven. Er 
wordt niet duidelijk welke diensten moeten worden verricht. Evenmin is gewaarborgd dat de 
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treinreiziger automatisch de voor hem "beste" aanbieder krijgt aangeboden, en dat er 
rekening wordt gehouden met sociale tarifering (tarieven voor scholieren en bejaarden, 
trajectabonnementen). Het is noodzakelijk om in de "richtlijn inzake internationaal 
personenvervoer" (die in hoofdstuk 3.2 van de mededeling is aangekondigd voor 2011) 
gedetailleerde regels op te nemen.

Amendement 680
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vrachtterminals; Schrappen

Or. nl

Amendement 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onderhouds- en andere technische 
infrastructuur;

Schrappen

Or. it

Motivering

Het onderhoud van rollend materieel hangt nauw samen met de veiligheid van de 
spoorwegexploitatie en daarom is het noodzakelijk dat spoorwegondernemingen daar 
rechtstreeks verantwoordelijk voor zijn. Zij moeten het onderhoud waarborgen door middel 
van eigen onderhoudsinfrastructuur of contracten met de leveranciers van rollend materieel.

Amendement 682
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onderhouds- en andere technische 
infrastructuur;

Schrappen

Or. nl

Amendement 683
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onderhouds- en andere technische 
infrastructuur;

f) onderhoud, met uitzondering van zwaar 
onderhoud in voorzieningen die 
uitsluitend bestemd zijn voor specifieke 
soorten rollend materieel voor 
hogesnelheidspersonenvervoer, en andere 
technische infrastructuur;

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht zwaar onderhoud in voorzieningen die alleen bestemd zijn 
voor specifieke soorten rollend materieel voor hogesnelheidspersonenvervoer : (bijvoorbeeld 
materieel van Siemens-Alstom) uit te sluiten, aangezien dit onderhoud afwijkt en een 
specifieke opleiding en specifiek apparatuur vereist.

Amendement 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onderhouds- en andere technische 
infrastructuur;

f) licht onderhoud, waaronder ook 
herstelwerkzaamheden die van belang zijn 
om de commerciële dienstverlening 
doorgang te kunnen laten vinden;
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Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de minimaal vereiste dienstverlening op het gebied van 
onderhoud waarvoor niet-discriminerende toegang gewaarborgd dient te worden, te beperken 
tot al die spoorwegondernemingen voor licht onderhoud die van belang zijn om de 
commerciële dienstverlening doorgang te laten vinden.

Amendement 685
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) met de spooractiviteiten verbonden 
havenfaciliteiten;

Schrappen

Or. nl

Amendement 686
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) met de spooractiviteiten verbonden 
havenfaciliteiten;

g) de toegang via het spoor tot havens;

Or. de

Motivering

De hier gekozen formulering is niet in overeenstemming met artikel 10. Dit zorgt voor 
problemen bij de afbakening van het bepaalde, omdat "havenfaciliteiten" een te onduidelijke 
definitie is. Hieronder vallen alle haveninstallaties, met inbegrip van hijskranen, kades enz. 
Met het oog op de algehele optimalisering van de havenactiviteiten moeten alleen de havens 
zelf besluiten kunnen nemen over het gebruik van havenfaciliteiten.
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Amendement 687
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) hulp- en ondersteuningsfaciliteiten, 
waaronder slepen.

Schrappen

Or. nl

Amendement 688
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) installaties voor 
brandstofbevoorrading;

Or. fr

Motivering

Installaties voor brandstofbevoorrading dienen niet te worden opgenomen in het 
minimumtoegangspakket, omdat deze al concurrerend worden aangeboden op de vrije markt. 
Deze diensten moeten geleverd worden indien er geen alternatief aanbod is en indien deze 
diensten beschouwd kunnen worden als "essentiële faciliteiten".

Amendement 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) installaties voor 
brandstofbevoorrading;
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Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd installaties voor brandstofbevoorrading toe te voegen aan 
de lijst van de te verlenen diensten die voor spoorwegondernemingen op niet-discriminerende 
wijze toegankelijk moeten zijn.

Amendement 690
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanvullende diensten kunnen 
omvatten:

Schrappen

a) tractiestroom, waarvan de prijs op de 
factuur afzonderlijk van de vergoeding 
voor het gebruik van de elektrische 
voedingsinstallatie wordt vermeld;
b) voorverwarmen van passagierstreinen;
c) levering van brandstof, waarvan de 
prijs op de factuur afzonderlijk van de 
vergoeding voor het gebruik van de 
tankinstallaties wordt vermeld;
d) speciaal opgestelde overeenkomsten 
voor:
– de controle op het vervoer van 
gevaarlijke stoffen,
– ondersteuning bij het laten rijden van 
speciale treinen.

Or. en

Motivering

Diensten die moeten worden omgezet in de vorm van een specifieke lijst.

Amendement 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tractiestroom, waarvan de prijs op de 
factuur afzonderlijk van de vergoeding 
voor het gebruik van de elektrische 
voedingsinstallatie wordt vermeld;

a) tractiestroom, indien de 
spoorwegonderneming ervoor gekozen 
heeft de tractiestroon voor haar treinen af 
te nemen van de infrastructuurbeheerder 
en niet rechtstreeks van een of meerdere 
aanbieders op de elektriciteitsmarkt. Op 
de factuur van de infrastructuurbeheerder 
wordt in dit geval de levering van 
tractiestroom afzonderlijk vermeld, en in 
alle gevallen wordt daarop de vergoeding 
voor het gebruik van de elektrische 
voedingsinstallatie, de elektrische 
verliezen in de installaties van de
infrastructuurbeheerder en de vergoeding 
voor de aansluiting op het energienet 
(transport of distributie) vermeld;

Or. fr

Motivering

Omdat er op de energiemarkt sprake is van vrije mededinging, is dit amendement erop gericht 
spoorwegondernemingen de vrije hand te geven bij het kiezen van hun 
elektriciteitsleverancier. Ook wordt erin gepleit voor transparante facturen.

Amendement 692
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ondersteunende diensten kunnen 
omvatten:

Schrappen

a) toegang tot het telecommunicatienet;
b) levering van aanvullende informatie;
c) technische keuring van het rollende 
materieel.



PE467.167v01-00 148/169 AM\870643NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Diensten die moeten worden omgezet in de vorm van een specifieke lijst.

Amendement 693
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. een gedeelte waarin de aard van de voor 
spoorwegondernemingen beschikbare 
infrastructuur en de voor toegang tot de 
spoorweginfrastructuur geldende 
voorwaarden worden beschreven. De 
informatie in dit deel dient in 
overeenstemming te zijn met of te 
verwijzen naar de overeenkomstig artikel 
35 van de Interoperabiliteitsrichtlijn 
2008/57/EG te publiceren 
infrastructuurregisters;

1. een gedeelte waarin de aard van de voor 
spoorwegondernemingen beschikbare 
infrastructuur en de voor toegang tot de 
spoorweginfrastructuur geldende 
voorwaarden alsmede de technische en 
veiligheidsvoorschriften voor de toegang 
tot spoorwegvoertuigen overeenkomstig de 
Richtlijnen 2008/57/EG en 2004/49/EG 
worden beschreven. De informatie in dit 
deel dient in overeenstemming te zijn met 
of te verwijzen naar de overeenkomstig 
artikel 35 van de Interoperabiliteitsrichtlijn 
2008/57/EG te publiceren 
infrastructuurregisters;

Or. en

Motivering

De veiligheidsregels zijn vormen de eerste belangrijke informatie die in de netverklaring moet 
worden verstrekt. In de netverklaring moet ten minste worden aangegeven waar deze 
informatie te vinden is.

Amendement 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. een gedeelte waarin de 
heffingsbeginselen en de tarieven 
opgenomen zijn. Dit zal de nodige details 
over het heffingsstelsel bevatten, alsmede 
voldoende gegevens over gebruiksrechten 
en alle andere relevante informatie in 
verband met de toegang tot de in bijlage III 
genoemde diensten die door één 
leverancier worden verschaft. De voor de 
toepassing van artikel 31, leden 4 en 5, en 
de artikelen 32 tot en met 36 gebruikte 
methode, voorschriften en, indien van 
toepassing, schalen voor de bepaling van 
de kosten en heffingen worden nader 
omschreven. Voorts bevat dit gedeelte 
informatie over de reeds vastgestelde of de 
in de loop van de vijf volgende jaren 
verwachte wijzigingen van de 
gebruiksrechten;

2. een gedeelte waarin de 
heffingsbeginselen en de tarieven 
opgenomen zijn. Dit zal de nodige details 
over het heffingsstelsel bevatten, alsmede 
voldoende gegevens over gebruiksrechten 
en alle andere relevante informatie in 
verband met de toegang tot de in bijlage III 
genoemde diensten die door één 
leverancier worden verschaft. De voor de 
toepassing van artikel 31, leden 4 en 5, en 
de artikelen 32 tot en met 36 gebruikte 
methode, voorschriften en, indien van 
toepassing, schalen voor de bepaling van 
de kosten en heffingen worden nader 
omschreven. Voorts bevat dit gedeelte 
informatie over de reeds vastgestelde of de 
in de loop van de vijf volgende jaren 
verwachte wijzigingen van de 
gebruiksrechten; In dit gedeelte moeten 
ook de financiële compensatieregelingen 
beschreven worden die van toepassing zijn 
bij vertraging, kwaliteitsvermindering en 
opheffing van de toegewezen treinpaden.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt een grotere transparantie beoogd wat betreft de financiële 
compensatie bij vertraging, kwaliteitsvermindering en opheffing van de toegewezen 
treinpaden.

Amendement 695
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. een gedeelte waarin de 
heffingsbeginselen en de tarieven 
opgenomen zijn. Dit zal de nodige details 

2. een gedeelte waarin de 
heffingsbeginselen en de tarieven 
opgenomen zijn. Dit zal de nodige details
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over het heffingsstelsel bevatten, alsmede 
voldoende gegevens over gebruiksrechten 
en alle andere relevante informatie in 
verband met de toegang tot de in bijlage III 
genoemde diensten die door één 
leverancier worden verschaft. De voor de 
toepassing van artikel 31 tot en met 36
gebruikte methode, voorschriften en, 
indien van toepassing, schalen voor de 
bepaling van de kosten en heffingen 
worden nader omschreven. Voorts bevat 
dit gedeelte informatie over de reeds 
vastgestelde of de in de loop van de vijf 
volgende jaren verwachte wijzigingen van 
de gebruiksrechten;

over het heffingsstelsel bevatten, alsmede 
voldoende gegevens over gebruiksrechten. 
De infrastructuurrechten worden per 
kilometer aangegeven per marktsegment. 
Daarnaast wordt verdere andere relevante 
informatie in verband met de toegang tot 
de in bijlage III genoemde diensten die 
door één leverancier worden verschaft. De 
voor de toepassing van artikel 31, leden 4 
en 5, en de artikelen 32 tot en met 36
gebruikte methode, voorschriften en, 
indien van toepassing, schalen voor de 
bepaling van de kosten en heffingen 
worden nader omschreven. Voorts bevat 
dit gedeelte informatie over de reeds 
vastgestelde of de in de loop van de vijf 
volgende jaren verwachte wijzigingen van 
de gebruiksrechten;

Or. en

Motivering

Door informatie te verstrekken over de infrastructuurrechten per kilometer per marktsegment 
worden de aanvragers geholpen bij de raming van de kosten die met de door hen beoogde 
dienstverlening zijn gemoeid.

Amendement 696
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. een gedeelte waarin de 
heffingsbeginselen en de tarieven 
opgenomen zijn. Dit zal de nodige details 
over het heffingsstelsel bevatten, alsmede 
voldoende gegevens over gebruiksrechten 
en alle andere relevante informatie in 
verband met de toegang tot de in bijlage III 
genoemde diensten die door één 
leverancier worden verschaft. De voor de 
toepassing van artikel 31 tot en met 36
gebruikte methode, voorschriften en, 

2. een gedeelte waarin de 
heffingsbeginselen en de tarieven 
opgenomen zijn. Dit zal de nodige details 
over het heffingsstelsel bevatten, alsmede 
voldoende gegevens over gebruiksrechten. 
De infrastructuurrechten worden per 
kilometer aangegeven per marktsegment. 
Daarnaast wordt verdere andere relevante 
informatie in verband met de toegang tot 
de in bijlage III genoemde diensten die 
door één leverancier worden verschaft. De 
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indien van toepassing, schalen voor de 
bepaling van de kosten en heffingen 
worden nader omschreven. Voorts bevat 
dit gedeelte informatie over de reeds 
vastgestelde of de in de loop van de vijf 
volgende jaren verwachte wijzigingen van 
de gebruiksrechten;

voor de toepassing van artikel 31, leden 4 
en 5, en de artikelen 32 tot en met 36
gebruikte methode, voorschriften en, 
indien van toepassing, schalen voor de 
bepaling van de kosten en heffingen 
worden nader omschreven. Voorts bevat 
dit gedeelte informatie over de reeds 
vastgestelde of de in de loop van de vijf 
volgende jaren verwachte wijzigingen van 
de gebruiksrechten;

Or. en

Motivering

Door informatie te verstrekken over de infrastructuurrechten per kilometer per marktsegment 
worden de aanvragers geholpen bij de raming van de kosten die met de door hen beoogde 
dienstverlening zijn gemoeid.

Amendement 697
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 7 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de voorwaarden voor de 
concurrentie met derde landen zulks 
vereisen kunnen de afzonderlijke lidstaten 
afwijkende regels vaststellen voor de 
infrastructuurheffingen op 
spoornetwerken waarvan de spoorbreedte 
verschilt van die van het 
hoofdspoorwegnet van de Unie. 
Dergelijke regels kunnen worden 
bekendgemaakt met inachtneming van 
een termijn die korter is dan de in deze 
richtlijn vastgestelde termijn en 
overeenkomt met de termijn die daarvoor 
in de betrokken derde landen geldt. 

Or. en
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Motivering

Deze toevoeging is noodzakelijk om het concurrentievermogen van de EU-netwerken en 
-ondernemingen ten opzichte van derde landen te handhaven waar een specifieke, van de 
norm afwijkende spoorbreedte (1520mm) wordt gebruikt. Infrastructuurbeheerders in deze 
derde landen maken hun heffingen niet vooraf bekend (terwijl hun heffingen zeer flexibel 
kunnen worden aangepast aan de marktsituatie).

Amendement 698
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) veiligheidsniveaus, e) veiligheidsniveaus, met inbegrip van 
een goede beheersing van het Engels bij 
machinisten en ander treinpersoneel dat 
grensoverschrijdend vervoer uitvoert,

Or. da

Amendement 699
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. regels voor de afhandeling van ernstige 
storingen en noodsituaties, met inbegrip 
van een eventuele 
minimumdienstverlening bij stakingen, de 
vroegtijdige beëindiging van de 
overeenkomst en informatie voor de 
gebruikers;

9. regels voor de afhandeling van ernstige 
storingen, noodsituaties en informatie voor
de gebruikers;

Or. da

Amendement 700
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. regels voor de afhandeling van ernstige 
storingen en noodsituaties, met inbegrip 
van een eventuele 
minimumdienstverlening bij stakingen, de 
vroegtijdige beëindiging van de 
overeenkomst en informatie voor de 
gebruikers;

9. regels voor de afhandeling van ernstige 
storingen en noodsituaties. Hiertoe behoort 
ook de tijdige waarschuwing van de 
gebruikers.

Bij acties die voortvloeien uit sociale 
conflicten, zoals stakingen, dienen de 
gebruikers ten minste 24 uur voor het 
begin van die acties te worden ingelicht, 
waarbij zij ook dienen te worden gewezen 
op alternatieve mogelijkheden om in hun 
mobiliteitsbehoeften te voorzien.

Or. en

Amendement 701
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. regels voor de afhandeling van ernstige 
storingen en noodsituaties, met inbegrip 
van een eventuele 
minimumdienstverlening bij stakingen, de 
vroegtijdige beëindiging van de 
overeenkomst en informatie voor de 
gebruikers;

9. regels voor de afhandeling van ernstige 
storingen en noodsituaties en de 
vroegtijdige beëindiging van de 
overeenkomst en informatie voor de 
gebruikers;

Or. en

Motivering

Het organiseren van stakingen is een van de fundamentele rechten waarvoor de sociale 
partners in elke lidstaat specifieke regels en overeenkomsten hebben vastgesteld, zodat het 
niet mogelijk is om één specifieke bepaling op te nemen in een gemeenschappelijke Europese 
wetgevingstekst.
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Amendement 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) overheadkosten voor het hele net, met 
inbegrip van lonen en pensioenen;

a) overheadkosten voor het hele net, met 
uitzondering van loonkosten;

Or. en

Motivering

Daar loonkosten per arbeidseenheid kunnen worden uitgedrukt, sluit deze parameter aan bij 
de verschillende berekeningsregels die in de lidstaten worden gehanteerd.

Amendement 703
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) overheadkosten voor het hele net, met 
inbegrip van lonen en pensioenen;

a) overheadkosten voor het hele net;

Or. en

Amendement 704
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) overheadkosten voor het hele net, met 
inbegrip van lonen en pensioenen;

a) overheadkosten voor het hele net;

Or. en
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Motivering

Alleen de directe overheadkosten zijn uitgezonderd van de rechtstreekse kosten als bedoeld in 
artikel 31, lid 3, terwijl de lonen en pensioenen van de bij de activiteiten van de 
infrastructuurbeheerder betrokken werknemers in aanmerking moeten worden genomen bij de 
berekening van de rechtstreekse kosten.

Amendement 705
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) sociale diensten, scholen, crèches en 
restaurants;

Schrappen

Or. en

Amendement 706
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) sociale diensten, scholen, crèches en 
restaurants;

Schrappen

Or. en

Motivering

De sociale kosten van de van de bij de activiteiten van de infrastructuurbeheerder betrokken 
werknemers moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de rechtstreekse 
kosten aangezien zij al naargelang de arbeidswetgeving of contractuele overeenkomsten in de 
lidstaten deel uitmaken van de directe of indirecte loonkosten.

Amendement 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De infrastructuurbeheerder dient 
het advies in te winnen van de 
toezichthoudende instantie inzake de 
berekening van de directe kosten, 
inclusief de kostenparameters en –
factoren.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de controle beoogd door de toezichthoudende instantie van de 
berekening van de directe kosten.

Amendement 708
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De infrastructuurbeheerder toont ten 
aanzien van de toezichthoudende instantie 
aan dat voor een treindienst 
overeenkomstig artikel 32, lid 1, extra 
heffingen kunnen worden toegepast 
wanneer elke onder de volgende 
elementen opgesomde diensten tot een 
verschillend marktsegment behoren:

3. Ingeval de infrastructuurbeheerder extra 
heffingen toepast, stelt hij een lijst op van 
marktsegmenten die vooraf door de 
toezichthoudende instantie moet worden 
goedgekeurd.

De extra heffingen zijn zodanig dat de 
vervoersvolumes in de individuele 
segmenten zich niet slechter ontwikkelen 
dan de vervoersvolumes op concurrerende 
markten.
De elementenparen die door de 
infrastructuurbeheerders in overweging 
moeten worden genomen bij de 
vaststelling van een lijst van 
marktsegmenten met het oog op de 
invoering van extra heffingen in het 



AM\870643NL.doc 157/169 PE467.167v01-00

NL

heffingsstelsel overeenkomstig artikel 31, 
lid 3, omvat ten minste de volgende 
elementen:

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt een marktgebaseerd criterium vastgesteld, namelijk dat de extra 
heffingen zodanig moeten zijn dat de vervoersvolumes in de individuele segmenten zich niet 
slechter ontwikkelt dan concurrerende markten voor andere vervoersvormen. Deze 
verduidelijking draagt ertoe bij om te bepalen of spoorwegondernemingen in staat zijn extra 
heffingen te betalen, waardoor het concurrentievermogen van de spoorwegsector wordt 
versterkt.

Amendement 709
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De infrastructuurbeheerder toont ten 
aanzien van de toezichthoudende instantie 
aan dat voor een treindienst 
overeenkomstig artikel 32, lid 1, extra 
heffingen kunnen worden toegepast
wanneer elke onder de volgende 
elementen opgesomde diensten tot een 
verschillend marktsegment behoren:

3. De infrastructuurbeheerder bepaalt 
homogene marktsegmenten en 
toepasselijke extra heffingen in de zin van 
artikel 32, lid 1, op basis van een 
marktstudie en na raadpleging van de 
aanvragers.

De infrastructuurbeheerder toont ten 
aanzien van de toezichthoudende instantie 
aan dat voor een treindienst 
overeenkomstig artikel 32, lid 1, extra 
heffingen kunnen worden toegepast. 
Ingeval de infrastructuurbeheerder extra 
heffingen toepast, stelt hij een lijst op van 
marktsegmenten die vooraf door de 
toezichthoudende instantie moet worden 
goedgekeurd.
De extra heffingen zijn zodanig dat de 
vervoersvolumes in de individuele 
segmenten zich niet slechter ontwikkelen 
dan de vervoersvolumes op concurrerende 
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markten.

Or. en

Amendement 710
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De infrastructuurbeheerder toont ten 
aanzien van de toezichthoudende instantie 
aan dat voor een treindienst 
overeenkomstig artikel 32, lid 1, extra 
heffingen kunnen worden toegepast 
wanneer elke onder de volgende 
elementen opgesomde diensten tot een 
verschillend marktsegment behoren:

3. De infrastructuurbeheerder kan waar 
nodig homogene marktsegmenten en 
toepasselijke extra heffingen bepalen in de 
zin van artikel 32, lid 1, op basis van een 
marktstudie en na raadpleging van de 
aanvragers, teneinde de vervoersvolumes 
in elk van de afzonderlijke segmenten te 
verhogen. De segmenten van de 
spoorwegmarkt die onder toepassing van 
de onderstaande criteria in aanmerking 
moeten worden genomen, zijn:

Or. en

Motivering

Deze procedure moet door de infrastructuurbeheerder worden gevolgd indien de lidstaat 
toestemming heeft gegeven voor de toepassing van extra heffingen op individuele segmenten 
van de spoorwegmarkt.

Amendement 711
Peter van Dalen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De infrastructuurbeheerder toont ten 
aanzien van de toezichthoudende instantie 
aan dat voor een treindienst 
overeenkomstig artikel 32, lid 1, extra 
heffingen kunnen worden toegepast 

3. De toezichthoudende instantie ziet er op 
toe dat voor een treindienst 
overeenkomstig artikel 32, lid 1, extra 
heffingen kunnen worden toegepast 
wanneer elke onder de volgende elementen 
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wanneer elke onder de volgende elementen 
opgesomde diensten tot een verschillend 
marktsegment behoren:

opgesomde diensten tot een verschillend 
marktsegment behoren:

Or. nl

Amendement 712
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De infrastructuurbeheerder toont ten 
aanzien van de toezichthoudende instantie 
aan dat voor een treindienst 
overeenkomstig artikel 32, lid 1, extra 
heffingen kunnen worden toegepast
wanneer elke onder de volgende 
elementen opgesomde diensten tot een 
verschillend marktsegment behoren:

3. De infrastructuurbeheerder bepaalt 
homogene marktsegmenten en 
toepasselijke extra heffingen in de zin van 
artikel 32, lid 1, op basis van een 
marktstudie en na raadpleging van de 
aanvragers.

De infrastructuurbeheerder toont ten 
aanzien van de toezichthoudende instantie 
aan dat voor een treindienst 
overeenkomstig artikel 32, lid 1, extra 
heffingen kunnen worden toegepast. 
Ingeval de infrastructuurbeheerder extra 
heffingen toepast, stelt hij een lijst op van 
marktsegmenten die vooraf door de 
toezichthoudende instantie moet worden 
goedgekeurd.

a) passagiers- vs. goederenvervoer;
b) treinen die gevaarlijke goederen 
vervoeren vs. andere goederentreinen;
c) binnenlands vs. internationaal vervoer;
d) gecombineerd vervoer vs. rechtstreekse 
treinen;
e) stedelijke of regionale treinen vs. 
tussenstedelijke passagiersdiensten;
f) bloktreinen vs. treinen met losse 
wagons;
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g) reguliere vs. occasionele treindiensten.

Or. en

Amendement 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de extra kosten mogen niet zodanig zijn 
dat de kosten van het spoorvervoer in het 
betreffende marktsegment aanzienlijk 
hoger uitvallen dan die van andere 
vervoerswijzen.

Or. fr

Motivering

De extra kosten die in rekening worden gebracht mogen niet de concurrentiepositie van het 
spoorvervoer ten opzichte van andere vervoerswijzen aantasten.

Amendement 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) dienstverlening op grond van een 
openbaredienstcontract / vrij 
toegankelijke dienstverlening;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een nieuw marktsegment in te voeren: dienstverlening op 
grond van een openbaredienstcontract / vrij toegankelijke dienstverlening.
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Amendement 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 3 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) hogesnelheidstreinen / klassieke 
treinen.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een nieuw marktsegment in te voeren: 
hogesnelheidstreinen / klassieke treinen.

Amendement 716
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De infrastructuurbeheerder stelt de 
spoorwegondernemingen tenminste vijf 
dagen voor de treinrit in kennis van de 
dienstregeling op basis waarvan de 
vertragingen worden berekend.

b) De infrastructuurbeheerder stelt de 
spoorwegondernemingen tenminste vijf 
dagen voor de treinrit in kennis van de 
dienstregeling op basis waarvan de 
vertragingen worden berekend. De 
lidstaten kunnen afwijkende termijnen 
vaststellen voor netwerken die 
technologisch gescheiden zijn van het 
hoofdspoorwegnet van de Unie en om de 
coördinatie met spoornetten van derde 
landen mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 5 – Tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

goederentreinen: goederentreinen:
Jaar: Korting: Jaar: Korting:

2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
2023 2% 2023 2,5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr

Motivering

De tijdelijke vermindering van de infrastructuurrechten voor treinen die met ETCS zijn 
uitgerust, moet ook echt een stimulans vormen voor spoorwegondernemingen om deze 
technologie in te voeren. Daarom moet deze korting verhoogd worden.

Amendement 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De tijdelijke vermindering van de 
infrastructuurrechten voor treinen die 
met ETCS zijn uitgerust, als bedoeld in 
artikel 32, lid 3, wordt als volgt berekend:

Schrappen
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Voor goederentreinen:

Jaar Korting

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Voor passagierstreinen:

Jaar Korting

2020 5%
2021 5%
2022 5%

2023 5%
2024 5%

Or. pl

Motivering

De kortingen moeten de totstandkoming van volledige interoperabiliteit (van materieel en 
infrastructuur) bevorderen. Het verlenen van hoge kortingen voor treinen die met ETCS zijn 
uitgerust, kan ertoe leiden dat de beheerder het verlies zal doorberekenen in de tarieven voor 
andere vervoerders, wier materieel niet met ETCS is uitgerust – hetgeen strijdig is met het 
doel van de voorgestelde bepaling. De hoogte van de kortingen moet voortvloeien uit vele 
factoren (de omvang en de technische parameters van het netwerk, waaronder de lengte van 
de met ERTMS uitgeruste lijnen, of renovatieplannen).
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Amendement 719
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 5 – tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor goederentreinen Voor goederentreinen:
Jaar Korting Jaar Korting

2015 5%
2016 5%
2017 5%
2018 5%
2019 5%
2020 5% 2020 3%
2021 4% 2021 3%
2022 3% 2022 3%

2023 2% 2023 3%
2024 1% 2024 3%

Or. ro

Motivering

Voor het stimuleren van de uitrusting van de treinen met het European Train Control System 
(ETCS) en voorts om voldoende tijd te bieden aan de exploitanten van het spoorvervoer om de 
noodzakelijke investeringen te plannen en te realiseren.

Amendement 720
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 5 – tabel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor 
passagierstreinen:

Voor 
passagierstreinen:

2020 5% 2020 3%
2021 5% 2021 3%
2022 5% 2022 3%
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2023 5% 2023 3%
2024 5% 2024 3%

Or. ro

Motivering

Voor het stimuleren van de uitrusting van de treinen met het European Train Control System 
(ETCS) en voorts om voldoende tijd te bieden aan de exploitanten van het spoorvervoer om de 
noodzakelijke investeringen te plannen en te realiseren.

Amendement 721
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IX – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Niettegenstaande het hierboven 
bepaalde kan de vaststelling van 
tijdschema's en de capaciteitstoewijzing in 
netwerken die de lidstaten met derde 
landen verbinden en waarvan de 
spoorbreedte verschilt van die van het 
algemene spoornetwerk binnen de Unie, 
worden uitgevoerd volgens de voor het 
specifieke netwerk geldende specifieke 
procedures en voorwaarden.

Or. en

Amendement 722
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE X Schrappen

Bij de toezichthoudende instantie in te 
dienen gereglementeerde 

rekeningen
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(bedoeld in artikel 56(8))
De overeenkomstig artikel 56, lid 8, aan 
de toezichthoudende instantie te 
verstrekken rekeningen moeten tenminste 
het volgende bevatten:
1. Gescheiden boekhouding

De door de infrastructuurbeheerders en 
alle andere ondernemingen of instanties 
die verschillende categorieën 
spoorvervoer verrichten of activiteiten 
uitoefenen op dat gebied, dan wel 
openbare middelen ontvangen, te 
verstrekken rekeningen:
a) omvatten gescheiden winst- en 
verliesrekeningen en balansen voor het 
goederenvervoer, het reizigersvervoer en 
de activiteiten op het gebied van het 
infrastructuurbeheer;
b) verschaffen gedetailleerde en 
doorzichtige informatie over individuele 
bronnen en de besteding van 
overheidsmiddelen en andere vormen van 
compensatie; met inbegrip van een 
overzicht van de geldstromen van de 
onderneming, teneinde te bepalen hoe de 
overheidsmiddelen en andere vormen van 
compensatie zijn besteed;
c) houden een overzicht in van de kosten 
en individuele winstposten, zodat kan 
worden nagegaan of er, overeenkomstig 
de eisen van de toezichthoudende 
instantie, sprake is van kruissubsidiëring 
tussen de verschillende activiteiten;
d) zijn in voldoende mate gedetailleerd, 
overeenkomstig hetgeen door de 
toezichthoudende instantie als 
noodzakelijk en evenredig wordt geacht;
e) gaan vergezeld van een document, 
waarin wordt uiteengezet welke methode 
is gehanteerd om de kosten aan de 
verschillende activiteiten toe te rekenen.
Wanneer de betrokken onderneming deel 
uit maakt van een groep, worden de 
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gereglementeerde rekeningen opgesteld 
voor de gehele groep en voor elke 
dochteronderneming. Om te verzekeren 
dat de overheidsmiddelen naar behoren 
zijn besteed, bevatten de gereglementeerde 
rekeningen bovendien alle details van 
betalingen tussen de verschillende 
onderdelen van de groep.
2. Toezicht op de spoortoegangsrechten
De door de infrastructuurbeheerder aan 
de toezichthoudende instantie te 
verstrekken gereglementeerde 
rekeningen:
a) bieden een overzicht van de 
verschillende kostencategorieën, en 
verschaffen met name voldoende 
informatie over de marginale/directe 
kosten van de verschillende diensten of 
dienstenpakketten om toezicht op de 
infrastructuurrechten mogelijk te maken;
b) verschaffen voldoende informatie met 
het oog op het toezicht op de individuele 
rechten die zijn betaald voor diensten (of 
dienstenpakketten); indien de 
toezichthoudende instantie dat verlangt, 
worden gegevens opgenomen over de 
volumes van individuele diensten, prijzen 
voor individuele diensten en de totale door 
de interne en externe klanten betaalde 
inkomsten voor individuele diensten;
c) bieden een overzicht van de kosten en 
inkomsten voor individuele diensten (of 
dienstenpakketten) overeenkomstig de 
eisen van de toezichthoudende instantie, 
teneinde te kunnen nagaan, of er sprake 
is van mededingingverstorende 
prijszetting (kruissubsidiëring, dumping 
of woekerwinsten).
3. Aangeven van de financiële prestaties
De door de infrastructuurbeheerder aan 
de toezichthoudende instantie te 
verstrekken gereglementeerde rekeningen 
bevatten de volgende onderdellen:
a) een overzicht van de financiële 
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prestaties
b) een uitgavendeclaratie
c) een overzicht van de 
onderhoudsuitgaven
d) een overzicht van de operationele 
uitgaven
e) een overzicht van de inkomsten
f) eventuele ondersteunende en 
aanvullende toelichtingen bij de 
verschillende overzichten
4. Andere kwesties
De door infrastructuurbeheerders bij te 
houden rekeningen worden gereviseerd 
door een onafhankelijke auditor. Het 
auditrapport wordt als bijlage bij de 
gereglementeerde rekeningen gevoegd.
De gereglementeerde rekeningen bevatten 
de winst- en verliesrekeningen en 
balansen en worden afgestemd op de 
wettelijke jaarrekeningen van de 
onderneming; er worden toelichtingen 
verschaft over alle afstemmingsposten.

Or. en

Motivering

Deze schrapping houdt verband met de schrapping van artikel 56, lid 8. Het gaat hier om 
taken die niet onder de taakstelling van een toezichthoudende instantie vallen.

Amendement 723
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) omvatten gescheiden winst- en 
verliesrekeningen en balansen voor het 
goederenvervoer, het reizigersvervoer en 
de activiteiten op het gebied van het 
infrastructuurbeheer;

a) omvatten gescheiden winst- en 
verliesrekeningen en balansen voor het 
goederenvervoer, het reizigersvervoer en 
de activiteiten op het gebied van het 
infrastructuurbeheer; moeten zijn 
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gekoppeld aan indicatoren en bereikte 
doelstellingen;

Or. es

Motivering

Door deze rekeningen te koppelen aan indicatoren en doelstellingen kunnen de winsten en 
verliezen beter worden beoordeeld.

Amendement 724
Debora Serracchiani

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) houden een overzicht in van de kosten 
en individuele winstposten, zodat kan 
worden nagegaan of er, overeenkomstig de 
eisen van de toezichthoudende instantie, 
sprake is van kruissubsidiëring tussen de 
verschillende activiteiten;

c) houden een overzicht in van de kosten 
en individuele winstposten, zodat kan 
worden nagegaan of er, overeenkomstig de 
eisen van artikel 6, sprake is van 
kruissubsidiëring tussen de verschillende 
activiteiten die door de toezichthoudende 
instantie noodzakelijk en evenredig wordt 
geacht;

Or. en


