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1. Achtergrond

Het eerste spoorwegpakket dat in 2001 werd aangenomen, was de eerste serieuze poging om de 
daling van het vervoer per spoor, die aan het eind van de vorige eeuw inzette, een halt toe te 
roepen. Tevens werd herziening van het Europese regelgevingskader beoogd. Het pakket was 
gericht op Europese integratie en vergroting van de aantrekkelijkheid van de sector in 
vergelijking met andere vervoerswijzen. Deze eerste hervorming bleek de situatie van de 
spoorwegen echter niet te kunnen verbeteren. Evenmin slaagde men erin het marktaandeel van 
de spoorwegen op Europees niveau te vergroten, hetgeen de doelstelling was van het Witboek 
over vervoer van 2001. 

Tijdens het debat in het Parlement over de resolutie van 11 juni 2010 over de tenuitvoerlegging 
van het eerste spoorwegpakket kwam aan het licht dat de stagnatie van de sector onder meer is 
terug te voeren op onwil van de lidstaten om het eerste pakket behoorlijk om te zetten en de 
daarin geformuleerde doelen te halen. 

Na deze resolutie heeft de Commissie 13 lidstaten voor het Europese Hof van Justitie gedaagd 
wegens "een verkeerde uitvoering van verschillende onderdelen van het eerste spoorwegpakket". 
Deze maatregelen zijn vooral geconcentreerd op het ontbreken van een scheiding tussen 
infrastructuurbeheerders en gevestigde spoorwegondernemingen, op de moeilijkheden die 
bestaan met eerlijke vaststelling van de heffingen door infrastructuurbeheerders en op 
onvoldoende bevoegdheden en onafhankelijkheid van de toezichthoudende instanties.

2. Commissievoorstel

Het voorstel van de Commissie behelst een herschikking van de drie richtlijnen die het eerste 
spoorwegpakket1 vormen, vergezeld van een mededeling2 . De Commissie streeft naar meer 
vereenvoudiging, duidelijkheid en modernisering en voegt daarom de drie richtlijnen van het 
eerste spoorwegpakket en hun latere wijzigingen samen.

Naast codificatie van de bestaande wetgeving beoogt de Commissie betere financiering van de 
spoorweginfrastructuur, eerlijker heffingen voor het gebruik daarvan en verbetering van de 
mededingingsvoorwaarden. Tevens wil zij voldoende markttoezicht garanderen. Deze drie 
onderwerpen worden in de volgende hoofdstukken gedetailleerd behandeld:

 In hoofdstuk II over de ontwikkeling van de spoorwegen van de Unie worden de bepalingen 
over de onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerders en de spoorwegondernemingen, de 
scheiding tussen infrastructuurbeheer en vervoersactiviteiten en de financiële situatie van de 
spoorwegsector behandeld. Er wordt een bepaling toegevoegd om tussenkomst van de 
lidstaten bij het beheer van de spoorwegondernemingen te beperken, vooral in het licht van de 
richtsnoeren voor het algemene beleid. In bijlage II van de richtlijn staan de belangrijkste 
taken van de infrastructuurbeheerder vermeld.

De voornaamste wijzigingen staan in afdeling 4 en bijlage III over de toegangsvoorwaarden 

                                               
1 Richtlijn 2001/12/EG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap; Richtlijn 2001/13/EG 
betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en Richtlijn 2001/14/EG inzake de 
toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van 
spoorweginfrastructuur.
2 COM(2010) 474.
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tot diensten: met deze wijzigingen worden onafhankelijkheidsvereisten toegevoegd voor het 
beheer van dienstvoorzieningen onder bijzondere omstandigheden, en de verplichting voor 
aanbieders van spoorgebonden diensten om voorzieningen die meer dan twee jaar niet zijn 
gebruikt te verhuren.

 In hoofdstuk III over de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen wordt de 
procedure die een spoorwegonderneming ter verkrijging van een vergunning moet doorlopen 
zonder grote wijzigingen gehandhaafd. In artikel 17 wordt evenwel een nieuwe bepaling 
toegevoegd op grond waarvan lidstaten of ingezetenen van lidstaten in totaal voor meer dan 
50% eigenaar moeten zijn van elke spoorwegonderneming die in de EU een vergunning wil 
aanvragen. 

 Hoofdstuk IV over de heffing van rechten voor het gebruik van infrastructuur en over de 
toewijzing van infrastructuurcapaciteit bevat diverse bepalingen die aanzienlijk gewijzigd 
zijn: 
- Vaststelling van de heffingen voor het gebruik van infrastructuur en diensten: de 

belangrijkste heffingsbeginselen worden in hun huidige vorm gehandhaafd. De Commissie 
wil echter duidelijkheid scheppen over de toepassing van deze beginselen (bijlage VIII, 
punten 1 en 3). Tevens stelt zij voor de modulatie van de infrastructuurheffingen op grond 
van de geluidsemissie van treinen verplicht te stellen en deze te koppelen aan de 
inwerkingtreding van de Eurovignetrichtlijn. De modulatie van heffingen voor andere 
milieukosten blijft optioneel, terwijl heffingen voor de stijgende inkomsten van 
infrastructuurbeheerders eveneens afhangen van de Eurovignetrichtlijn. De Commissie stelt 
tevens voor de infrastructuurheffingen voor treinen die met ETCS zijn uitgerust tijdelijk te 
verlagen en zo de inzet van interoperabele technologieën te bespoedigen.   

- Toewijzing van infrastructuurcapaciteit: doel van de belangrijkste wijzigingen is nauwere 
samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders voor internationale capaciteit (artikel 40), 
en veralgemening van het begrip 'gemachtigde aanvrager' (artikel 41). Wanneer tussen 
aanvragers een geschil ontstaat over dezelfde treinpaden, volgt kosteloze beschikbaarstelling 
van de vereiste informatie voor het coördinatieproces en de procedure voor de beslechting 
van geschillen, waarvoor de infrastructuurbeheerders verantwoordelijk zijn (artikel 46). 

- Toezichthoudende instanties: zij gaan onafhankelijk opereren van alle andere 
overheidsinstanties op het gebied van organisatie, besluitvorming en personeelsbeleid. Hun 
bevoegdheden worden uitgebreid tot de toegang tot en de tarieven voor spoorgebonden 
diensten, en tot het houden van toezicht op de mededinging in de sector. Toezichthoudende 
instanties krijgen diverse instrumenten tot hun beschikking: het op eigen initiatief nemen 
van maatregelen; handhaving van besluiten door middel van sancties, waaronder boetes; de 
bevoegdheid een onderzoek in te stellen naar de toepassing van boekhoudkundige scheiding, 
en het opstellen van conclusies over overheidssteun. De Commissie intensiveert tevens de 
samenwerking door een werkgroep van nationale toezichthoudende instanties in te stellen.

3. Eerste opmerkingen en oriëntatie

Doel van de herschikking is de totstandbrenging van een omvattende en geïntegreerde Europese 
spoormarkt in al zijn segmenten, met inbegrip van personen- en goederenvervoer, op nationaal 
en internationaal niveau. Het Parlement heeft tijdens de debatten over de eerdere 
spoorwegpakketten al zijn steun aan dit streven betuigd. Ook de rapporteur steunt de 
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doelstelling, vooral het wegnemen van de laatste technische en administratieve hinderpalen op de 
diverse nationale markten. Dankzij terugdringing van de kosten en de garantie dat alle 
spoorwegondernemingen eerlijk en zonder onderscheid toegang krijgen tot het Europese 
spoornet, moet deze Europese spoormarkt ten goede komen aan burgers en ondernemingen. 

Naast deze algemene doelstelling wil de rapporteur enkele vragen opwerpen over bepaalde 
onderdelen die naar haar mening onvoldoende aan bod komen in de herschikking, maar die 
essentieel zijn voor de totstandbrenging van één Europese spoorwegruimte. De resolutie van het 
Parlement die de Commissie vervoer quasi-unaniem heeft aangenomen (38 stemmen voor en 0 
tegen) dient als basis voor haar overwegingen. In deze resolutie wordt in het bijzonder aandacht 
besteed aan de onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerders, het gebrek aan middelen en 
bevoegdheden van de toezichthoudende instanties, en de heffingen voor het gebruik van 
infrastructuur.

(a) De toezichthoudende instantie

Het Parlement toont zich in zijn recente resolutie bezorgd over het feit dat de toezichthoudende 
instantie over onvoldoende bevoegdheden en middelen beschikt. De Commissie stelt daarom 
voor hun rol en bevoegdheden substantieel uit te breiden. Bovendien wordt de samenwerking 
tussen toezichthouders geïntensiveerd en zal zij de huidige uitwisseling van informatie 
ontstijgen: de Commissie wil de toezichthoudende instanties verplichten tot samenwerking, 
vooral bij klachten over internationale treinpaden. De Commissie stelt echter niet voor om een 
geïntegreerd Europees toezichtsysteem in te stellen dat vergelijkbaar is met de toezichtsystemen 
voor andere onlangs vrijgegeven netwerkindustrieën, zoals energie of telecommunicatie. 

De rapporteur is een groot voorstander van de aanpak van de Commissie die uitbreiding van de 
onafhankelijkheid en bevoegdheden van nationale toezichthoudende instanties beoogt, en 
beschouwt de intensivering van wettelijk toezicht als de eerste hervorming die dringend
noodzakelijk is voor de spoorwegsector: efficiënt wettelijk toezicht op nationaal en Europees 
niveau biedt een waarborg voor de naleving van de regels van een eerlijke, niet-discriminerende 
spoorwegmarkt, en is daarom een absolute voorwaarde voor de totstandbrenging van verdere 
integratie van nationale spoorwegmarkten. 

De rol van de toezichthoudende instantie moet worden vergroot en haar bevoegdheden moeten 
worden uitgebreid naar enkele nieuwe terreinen. De instantie moet bijvoorbeeld de gelegenheid 
krijgen om na te gaan of nationale veiligheidsvoorschriften en andere technische normen niet 
worden misbruikt ter beperking van de openheid van de markt, aangezien overwegingen op het 
gebied van veiligheid en certificering vaak worden misbruikt als alibi om de toegang tot de 
markt te beperken. De Commissie stelt echter voor de toezichthoudende instantie een 
intensievere rol te laten spelen op gebieden die buiten de traditionele controlefunctie vallen, 
zoals de beoordeling van het ondernemingsplan of de evaluatie van de inkomstenbehoeften op 
middellange en lange termijn voor het halen van de prestatiedoelstellingen. De rapporteur beoogt 
het Europees niveau van deze wettelijke controle te versterken, bijvoorbeeld door middel van 
een systeem dat in vergelijking met de zuiver op samenwerking gerichte aanpak van de 
Commissie meer geïnstitutionaliseerd is. 

(b) Financiering van de infrastructuur en de heffing van rechten

Het Parlement heeft diverse malen kritiek uitgeoefend op het uitblijven van investering in en 
financiering van de spoorwegsystemen door de lidstaten, vooral met betrekking tot het TEN-V-
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netwerk, terwijl in Richtlijn 2001/12 specifieke bepalingen zijn opgenomen over de financiering 
van infrastructuur en de schulden van spoorwegen. De Commissie voegt enkele nieuwe 
bepalingen toe ter verbetering van de financiering van de spoorweginfrastructuur. Zo wordt 
onder meer de openbaarmaking van vijfjarenstrategieën voor de ontwikkeling van nationale 
infrastructuur verplicht gesteld (artikel 8). Deze strategieën moeten tegemoetkomen aan de 
toekomstige mobiliteitsbehoeften en duurzame financiering van het spoorwegsysteem 
waarborgen. De ondernemingsplannen die de infrastructuurbeheerders hebben opgesteld op 
grond van raadpleging van alle marktspelers, moeten in overeenstemming met dit nieuwe kader 
zijn. De verplichtingen ter vergroting van de transparantie van de toezeggingen van lidstaten en 
infrastructuurbeheerders worden tevens aangescherpt, zoals de openbaarmaking van de 
kaderregeling voor de heffingen. Deze bepalingen komen de transparantie ten goede en daarom 
moeten de lidstaten de verplichtingen ook naleven. 

De Commissie stelt voor de overeenkomsten tussen de infrastructuurbeheerder en 
overheidsinstanties verplicht te stellen, waarmee naast de heffingen een alternatieve 
financieringsbron voor de infrastructuur wordt gegarandeerd. De parameters van deze 
overeenkomsten, waarvan de looptijd wordt uitgebreid van drie tot minimaal vijf jaar, worden in 
bijlage VII uitgebreid, bijvoorbeeld door prestatie-indicatoren in de overeenkomsten op te 
nemen. Dit kan een sterke impuls zijn tot goed gebruik van het netwerk, mits de gestelde doelen 
ambitieus genoeg zijn. De rapporteur is van mening dat het essentieel is alle belanghebbenden 
dezelfde mogelijkheden te bieden om hun behoeften kenbaar te maken, willen deze 
overeenkomsten effectief zijn. 

Wat betreft de modulatie van infrastructuurheffingen gebaseerd op het geluidsniveau van treinen 
is de rapporteur van mening dat de internalisering van externe kosten tussen de verschillende 
vervoerswijzen moet worden afgestemd om eerlijke voorwaarden voor intramodale en 
intermodale mededinging te creëren. Zij kan amendementen voorstellen om deze voorwaarde 
kracht bij te zetten, in het bijzonder met betrekking tot wegvervoer. Tevens wordt voorgesteld 
uitrusting met ERTMS te stimuleren door de infrastructuurheffingen voor treinen tijdelijk te 
reduceren. De rapporteur acht het van groot belang dat deze stimulansen geen gevolgen hebben 
voor de inkomsten van alle spoorwegoperatoren en geen verdere financieringsmoeilijkheden 
voor infrastructuurbeheerders opleveren.

Bovendien biedt de heffingsregeling voor spoortrajecten, een van de middelen die 
infrastructuurbeheerders ter beschikking staan voor de financiering van 
infrastructuurontwikkeling, in een groot aantal lidstaten onvoldoende stimulans om de prestaties 
van het spoorwegnetwerk te verbeteren. De Commissie stelt daarom in bijlage VIII, punt 4 voor 
om basisprincipes voor de prestatieregeling vast te stellen. 

Deze maatregelen zijn een stap in de richting van een degelijk financieel stelsel, maar het valt te 
bezien of zij afdoende zullen zijn nu de lidstaten over steeds minder middelen beschikken. Het 
fundament van de financiering van infrastructuur blijft fragiel. Naast vergroting van 
transparantie en de bovengenoemde stimulansen moet worden gezocht naar manieren om extra 
publieke en private investeringen in de spoorsector te stimuleren. 

(c) Voorwaarden voor toegang tot diensten en dienstvoorzieningen

De Commissie scherpt de bepalingen over dit onderwerp aan, met name in artikel 13. Dit leidt 
tot een situatie waarin de Commissie voorstelt dienstvoorzieningen van dominante 
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spoorwegondernemingen juridisch en organisatorisch te scheiden, zonder het aan te durven een 
algehele scheiding tussen infrastructuurbeheerders en vervoersexploitanten te creëren, hetgeen 
veel schadelijker gevolgen heeft voor eerlijke en niet-discriminerende mededinging. Het is de 
vraag of de Commissie wel voldoende of juist onevenredig ambitieus is bij het streven naar 
eerlijke en niet-discriminerende toegang tot diensten voor alle aanvragers, en of andere 
maatregelen misschien doeltreffender zijn om deze toegang te realiseren.  

(d) De scheiding van infrastructuurbeheer en de exploitatie van vervoersvoorzieningen 

Het Parlement heeft meermalen zijn bezorgdheid geuit over het feit dat infrastructuurbeheerders 
onvoldoende afhankelijk van de gevestigde spoorwegexploitant kunnen opereren. Het is van 
groot belang infrastructuurbeheerders voldoende onafhankelijkheid te bieden, aangezien zij een 
cruciale rol spelen bij de verschaffing van toegang tot infrastructuurcapaciteit en bij de heffing 
van rechten. De rapporteur schaart zich volledig achter de kritiek van het Parlement op het feit 
dat "onvoldoende is voorzien in praktische en juridische garanties om de onafhankelijkheid van 
infrastructuurbeheerders te waarborgen, met name wanneer ze deel uitmaken van een 
spoorwegonderneming die eveneens vervoersactiviteiten per spoor verzorgt"; en stelt dat 
ontvlechting "een noodzakelijke voorwaarde is voor een eerlijke, transparante en niet-
discriminerende behandeling van alle exploitanten" (resolutie van juni 2010, paragraaf 7).

Dit gebrek aan onafhankelijkheid hindert de mededinging in een groot aantal Europese landen en 
belemmert de Europese integratie van het spoorwegnetwerk, dat nog altijd op grond van zuiver 
nationale overwegingen wordt beheerd. Daarom dringt het Parlement er in zijn recente resolutie 
op aan dat de Commissie in de herschikking prioriteit geeft aan de onafhankelijkheid van
infrastructuurbeheerders. Tot grote teleurstelling van de rapporteur bevat het Commissievoorstel 
geen stappen in de richting van ontvlechting. Het is nu tijd dat het Parlement nagaat op welke 
manier en in welke vorm ontvlechting binnen één Europese spoorwegmarkt kan worden 
gerealiseerd. Dit is immers al wel gebeurd binnen andere sectoren, zoals energie en 
telecommunicatie. Daartoe moet het Parlement het initiatief nemen voor een debat over de 
totstandbrenging van een echt Europees model voor een spoorwegmarkt die stoelt op een paar 
duidelijke en transparante regels, waarmee binnen de hele Unie uniformere regelgeving kan 
worden gerealiseerd dan nu het geval is. Zonder zich te willen mengen in de eigendomskwestie 
is de rapporteur van mening dat alleen juridisch, organisatorisch en institutioneel volledig 
onafhankelijke infrastructuurbeheerders acceptabel zijn.

(e) Bijlagen en werkingssfeer van gedelegeerde handelingen

Het voorstel in zijn huidige vorm bevat negen bijlagen, die de Commissie met het aannemen van
gedelegeerde handelingen kan wijzigen. De rapporteur heeft begrip voor het feit dat de 
Commissie voldoende flexibiliteit nodig heeft om regelgeving te kunnen aanpassen aan 
juridische, politieke en technologische ontwikkelingen. Toch dient de richtlijn een stevige 
toezichthoudende basis te bieden die duidelijk aangeeft in welke richting de Commissie moet 
handelen. Sommige bijlagen hebben mogelijk grote gevolgen voor de wijze waarop de sector 
wordt gereguleerd, en kunnen daarom worden beschouwd als wezenlijke onderdelen van de 
richtlijn. Daarom adviseert de rapporteur de relevantie van elke bijlage afzonderlijk te 
beoordelen en dan te besluiten welke onderdelen via de normale wetgevende procedure 
gewijzigd moeten worden in plaats van via gedelegeerde handelingen.


