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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
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**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

In amendments by Parliament, amended text is highlighted in bold italics. In 
the case of amending acts, passages in an existing provision that the 
Commission has left unchanged, but that Parliament wishes to amend, are 
highlighted in bold. Een eventuele schrapping van dergelijke tekstdelen 
wordt als volgt aangegeven : [...]. De markering in mager cursief is een 
aanwijzing voor de technische diensten en betreft passages in de wetstekst 
waarvoor een correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of 
weglatingen in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden 
goedgekeurd door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
Europese spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer.
(COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0852),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 71, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0509/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0220/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De liberalisering van het 
goederenverkeer per spoor heeft de 
intrede van nieuwe exploitanten in het 
spoorwegnetwerk mogelijk gemaakt, maar 
de marktmechanismen zijn ontoereikend 
om dit verkeer te organiseren, te 
reguleren en te beveiligen. De optimale 
inzet en de betrouwbaarheid van deze 
exploitanten kunnen alleen worden 
gegarandeerd indien de procedures voor 
samenwerking en toewijzing van rijpaden, 
met name tussen 
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infrastructuurbeheerders, worden 
versterkt.

Motivering

Nauwe samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders lijkt noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het spoorwegnet voor een concurrerend 
goederenvervoer moet in samenhang met 
het trans-Europees vervoersnetwerk 
("TEN-V") worden opgezet. Daartoe is de 
gecoördineerde ontwikkeling van de twee 
netten noodzakelijk, en in het bijzonder de 
integratie van de internationale 
goederencorridors in het bestaande TEN-V. 
Bovendien moeten op communautair 
niveau uniforme regels worden vastgesteld 
voor deze goederencorridors. In 
voorkomend geval zou de totstandbrenging 
van deze corridors financieel ondersteund 
kunnen worden in het kader van het TEN-
V-programma.

(7) Het Europees spoorwegnet voor een 
concurrerend goederenvervoer moet in 
samenhang met het trans-Europees 
vervoersnetwerk ("TEN-V") en het 
Europees signaleringssysteem voor 
spoorwegen ("ERTMS") worden opgezet. 
Daartoe is de gecoördineerde ontwikkeling 
van de netten noodzakelijk, en in het 
bijzonder de integratie van de 
internationale goederencorridors in het 
bestaande TEN-V en de ERTMS-
corridors. Bovendien moeten op 
communautair niveau 
harmoniseringsregels worden vastgesteld 
voor deze goederencorridors. In 
voorkomend geval moet de 
totstandbrenging van deze corridors 
financieel ondersteund worden in het kader 
van het TEN-V-programma, het 
onderzoeksprogramma, het Marco Polo-
programma, en andere communautaire 
beleidsvormen en fondsen zoals het 
Cohesiefonds;

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Bij de creatie van een 
goederencorridor moet rekening worden 
gehouden met het bijzondere belang van 
de geplande uitbreiding van het TEN-V-
netwerk naar de landen van het Europese 
Nabuurschapsbeleid, om te zorgen voor 
betere verbindingen met de 
spoorinfrastructuur van derde landen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het kader van een goederencorridor 
moet gezorgd worden voor een goede 
coördinatie tussen de betrokken lidstaten 
en infrastructuurbeheerders, moet 
voldoende prioriteit worden gegeven aan 
het goederenverkeer, moeten efficiënte en 
voldoende verbindingen met de andere 
vervoersmodaliteiten tot stand worden 
gebracht, en moeten voorwaarden worden 
geschapen die de ontwikkeling van 
concurrentie tussen de aanbieders van 
goederenvervoersdiensten per spoor 
bevorderen.

(8) In het kader van een goederencorridor 
moet gezorgd worden voor een goede 
coördinatie tussen de betrokken lidstaten 
en infrastructuurbeheerders, moet het 
goederenverkeer beter en voldoende 
worden gefaciliteerd, moeten efficiënte en 
voldoende verbindingen met de andere 
vervoersmodaliteiten tot stand worden 
gebracht om een efficiënt en geïntegreerd 
netwerk voor het goederenvervoer te 
ontwikkelen, en moeten voorwaarden 
worden geschapen die de ontwikkeling van 
concurrentie tussen de aanbieders van 
goederenvervoersdiensten per spoor 
bevorderen.

Motivering

Via coördinatie van de goederencorridors moet de duurzaamheid en efficiency van het 
goederenvervoer per spoor worden bevorderd en moet het goederenvervoer nauwer met de 
andere vervoerswijzen worden verbonden.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De totstandbrenging van een 
goederencorridor zou op communautair 
niveau moeten worden onderzocht en 
goedgekeurd volgens criteria en een 
procedure die transparant en duidelijk 
omschreven zijn en die de lidstaten en de 
infrastructuurbeheerders voldoende 
besluitvormings- en beheersruimte laten 
om maatregelen te nemen die zijn 
afgestemd op hun specifieke behoeften.

(9) De totstandbrenging van een 
goederencorridor moet worden gebaseerd 
op voorstellen van de lidstaten in overleg 
met de spoorweginfrastructuurbeheerders. 
In tweede instantie moet een en ander op 
Europees niveau worden goedgekeurd 
volgens een procedure die transparant en 
duidelijk omschreven is. De criteria voor 
de totstandbrenging van de 
goederencorridors moeten worden 
vastgesteld op een wijze die is aangepast 
aan de specifieke behoeften van de 
lidstaten en de infrastructuurbeheerders en 
die hen voldoende besluitvormings- en 
beheersruimte laten.

Motivering

De definitie van het goederenvervoer moet worden gebaseerd op de voorstellen van de 
lidstaten, in nauw overleg met de betrokken infrastructuurbeheerders. Het 
besluitvormingsproces moet zodanig worden gewaarborgd dat de autonomie van de 
infrastructuurbeheerders in stand blijft.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de coördinatie tussen de lidstaten 
en de infrastructuurbeheerders te 
bevorderen, zou voor elke 
goederencorridor een bestuursorgaan 
moeten worden ingesteld dat bestaat uit de 
verschillende bij die goederencorridor 
betrokken infrastructuurbeheerders.

(10) Om de coördinatie tussen de lidstaten, 
de infrastructuurbeheerders en de 
spoorwegondernemingen te bevorderen, 
zou voor elke goederencorridor een 
bestuursorgaan moeten worden ingesteld 
dat bestaat uit de verschillende bij die 
goederencorridor betrokken 
infrastructuurbeheerders.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om aan de behoeften van de markt te 
voldoen zouden de voorwaarden voor de 
verwezenlijking van een goederencorridor 
moeten worden gepresenteerd in een 
uitvoeringsplan, met daarin de acties om de 
prestaties van het goederenvervoer per 
spoor te verbeteren en het tijdschema voor 
de uitvoering daarvan. Om te zorgen dat de 
geplande of uitgevoerde acties voor de 
totstandbrenging van een goederencorridor 
voorzien in de behoeften of verwachtingen 
van alle gebruikers van de 
goederencorridor, moeten deze gebruikers 
voorts regelmatig worden geraadpleegd 
volgens duidelijk vastgestelde procedures.

(11) Om aan de behoeften van de markt te 
voldoen zouden de voorwaarden voor de 
verwezenlijking van een goederencorridor 
moeten worden gepresenteerd in een 
uitvoeringsplan, met daarin de acties om de 
prestaties van het goederenvervoer per 
spoor te verbeteren en het tijdschema voor 
de uitvoering daarvan. Om te zorgen dat de 
geplande of uitgevoerde acties voor de 
totstandbrenging van een goederencorridor 
voorzien in de behoeften of verwachtingen 
van de markt, moeten alle 
spoorwegondernemingen die gebruik 
maken van de goederencorridor voorts 
regelmatig worden geraadpleegd volgens 
adequate procedures die door het 
bestuursorgaan zijn vastgesteld.

Motivering

De procedure voor de raadpleging van de gebruikers van de goederencorridors moet door het 
bestuursorgaan worden vastgesteld, aangezien dit het beste niveau is om een adequate 
procedure vast te stellen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de samenhang en de continuïteit 
van de infrastructuurcapaciteit die 
beschikbaar is langs de goederencorridor te 
waarborgen, moeten de investeringen in de 
goederencorridor worden gecoördineerd 
tussen de lidstaten en de betrokken 
infrastructuurbeheerders en worden 
afgestemd op de behoeften van de 
goederencorridor. Het programma voor de 

(12) Om de samenhang en de continuïteit 
van de infrastructuurcapaciteit die 
beschikbaar is langs de goederencorridor te 
waarborgen, moeten de investeringen in de 
goederencorridor worden gecoördineerd 
tussen de lidstaten, de betrokken 
infrastructuurbeheerders en 
spoorwegondernemingen, alsmede, indien 
van toepassing, tussen de lidstaten en 
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uitvoering van deze investeringen zou 
moeten worden gepubliceerd met het oog 
op informatieverstrekking aan de 
aanvragers die op de corridor kunnen 
opereren. Er moet ook worden 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
interoperabele systemen en de 
capaciteitsverhoging van de treinen.

derde landen, en worden afgestemd op de 
behoeften van de goederencorridor. Het 
programma voor de uitvoering van deze 
investeringen zou moeten worden 
gepubliceerd met het oog op 
informatieverstrekking aan de 
spoorwegondernemingen die op de 
corridor kunnen opereren. Er moet ook 
worden geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van interoperabele systemen en de 
capaciteitsverhoging van de treinen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Gelet op de verschillende tijdschema’s 
voor de programmering van de 
dienstregelingen voor de diverse soorten 
verkeer is het wenselijk dat erop wordt 
toegezien dat aanvragen van 
infrastructuurcapaciteit voor het 
goederenvervoer niet onnodig worden 
beperkt door aanvragen voor het 
personenvervoer, gezien met name de 
respectieve sociaal-economische waarde 
ervan. De infrastructuurvergoeding varieert 
naar gelang de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van het toegewezen 
rijpad.

(17) Gelet op de verschillende tijdschema’s 
voor de programmering van de 
dienstregelingen voor de diverse soorten 
verkeer is het wenselijk dat erop wordt 
toegezien dat aanvragen van 
infrastructuurcapaciteit voor het 
goederenvervoer compatibel zijn met de 
aanvragen voor het personenvervoer, 
gezien met name de respectieve sociaal-
economische waarde ervan. De 
infrastructuurvergoeding varieert naar 
gelang de kwaliteit en de betrouwbaarheid 
van het toegewezen rijpad.

Motivering

De aanvragen voor rijpaden voor het goederenvervoer moeten zo compatibel mogelijk zijn 
met de aanvragen voor het personenvervoer, zodat het passagiersvervoer zo weinig mogelijk 
wordt verstoord.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Treinen die goederen vervoeren 
waarvoor een tijdige en stipte verzending 
van cruciaal belang is, zouden voldoende 
voorrang moeten krijgen bij een stremming 
van het spoorverkeer.

(18) Treinen die goederen vervoeren 
waarvoor een tijdige en stipte verzending 
van cruciaal belang is, zoals gedefinieerd 
door het bestuursorgaan, zouden 
voldoende voorrang moeten krijgen bij een 
stremming van het spoorverkeer.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Met het oog op meer concurrentie 
tussen aanbieders van 
goederenvervoersdiensten per spoor op de 
goederencorridor is het wenselijk dat aan 
andere aanvragers dan 
spoorwegondernemingen of hun 
samenwerkingsverbanden wordt 
toegestaan infrastructuurcapaciteit aan te 
vragen.

(19) Met het oog op meer concurrentie 
tussen aanbieders van 
goederenvervoersdiensten per spoor op de 
goederencorridor moeten andere 
aanvragers dan spoorwegondernemingen of 
hun samenwerkingsverbanden 
infrastructuurcapaciteit kunnen 
aanvragen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om de voordelen van de acties voor 
de totstandbrenging van de 
goederencorridor objectief te kunnen 
meten en teneinde voor een efficiënt 
toezicht op deze acties te kunnen zorgen, 
dienen prestatie-indicatoren voor de dienst 
langs de goederencorridor te worden 
vastgesteld en regelmatig te worden 
bekendgemaakt.

(22) Om de voordelen van de acties voor 
de totstandbrenging van de 
goederencorridor objectief te kunnen 
meten en teneinde voor een efficiënt 
toezicht op deze acties te kunnen zorgen, 
dienen prestatie-indicatoren voor de dienst 
langs de goederencorridor te worden 
vastgesteld en regelmatig te worden 
bekendgemaakt. De prestatie-indicatoren 
moeten in overleg met de belanghebbende 
verstrekkers en gebruikers van diensten 
op het gebied van goederenvervoer per 
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spoor worden vastgesteld.

Motivering

Prestatie-indicatoren zijn nuttig om de kwaliteit van de diensten op het gebied van 
goederenvervoer per spoor op Europees niveau te verbeteren. Bij de vaststelling ervan moet 
evenwel rekening met de behoeften van de verstrekkers van diensten op het gebied van 
goederenvervoer per spoor en hun klanten worden gehouden, om tot indicatoren te komen 
waarover alle belanghebbenden het eens zijn.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Voor een betere verbreiding van 
goede praktijken en met het oog op een 
efficiënt toezicht op het beheer van het 
Europese spoorwegnet voor een 
concurrerend goederenvervoer dient de 
samenwerking tussen alle 
infrastructuurbeheerders van de 
Gemeenschap met ondersteuning van de 
Commissie te worden versterkt.

Schrappen

Motivering

Deze bepaling over de verspreiding van beste praktijken en de verbetering van de 
samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders is overbodig en kan tot onnodige 
bureaucratie leiden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening heeft tot doel de 
efficiency van het goederenvervoer per 
spoor ten opzichte van andere 
vervoerswijzen te verbeteren, maar deze 
doelstelling moet ook worden nagestreefd 
via politieke maatregelen en de financiële 
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betrokkenheid van de lidstaten.  Er moet 
worden gezorgd voor coördinatie tussen 
de lidstaten op het hoogste niveau om de 
meest efficiënte werking van de 
goederencorridors te waarborgen. De 
financiële betrokkenheid bij 
infrastructuur en technische uitrusting 
zoals ERTMS dient, in aansluiting op 
deze verordening, gericht te zijn op 
vergroting van de capaciteit van het 
goederenvervoer en op efficiency.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt de regels vast 
voor de totstandbrenging en de organisatie 
van het Europese spoorwegnet voor een 
concurrerend goederenvervoer, bestaande 
uit internationale spoorwegcorridors voor 
een concurrerend goederenvervoer (hierna 
"goederencorridors" genoemd). In deze 
verordening worden de regels vastgesteld 
voor de selectie en organisatie van de 
goederencorridors, evenals 
geharmoniseerde beginselen voor de 
planning van de investeringen en voor het 
beheer van de capaciteit en het verkeer. 

1. Deze verordening stelt de regels vast 
voor de totstandbrenging en de organisatie 
van het Europese spoorwegnet voor een 
concurrerend goederenvervoer in 
internationale spoorwegcorridors voor een 
concurrerend goederenvervoer (hierna 
"goederencorridors" genoemd). In deze 
verordening worden de regels vastgesteld 
voor de selectie en organisatie van de 
goederencorridors, evenals 
samenwerkingsbeginselen voor de 
planning van de investeringen en voor het 
beheer van de capaciteit en het verkeer.

Motivering

Nauwe samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders lijkt noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) autonome plaatselijke en regionale a) autonome plaatselijke en regionale 
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netwerken voor personenvervoersdiensten 
op spoorweginfrastructuur;

netwerken voor personenvervoersdiensten 
op spoorweginfrastructuur, behalve als de 
diensten worden verstrekt in een deel van 
een goederencorridor;

Motivering

Het is mogelijk dat bepaalde autonome plaatselijke en regionale netwerken voor 
personenvervoersdiensten gebruik maken van de goederencorridor. In dit geval moeten de 
regels betreffende de goederencorridor gelden.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "goederencorridor": het geheel van 
spoorlijnen die zich op het grondgebied 
van de lidstaten en, in voorkomend geval, 
van Europese derde landen bevinden en die 
een of meer strategische terminals 
verbinden met een of meer andere 
strategische terminals, en die bestaan uit 
een hoofdas, alternatieve routes en sporen 
die deze verbinden, alsmede de 
spoorweginfrastructuur en de uitrusting 
daarvan in de goederenterminals, de 
rangeerstations en de aansluitingen 
daartussen;

a) "goederencorridor": het geheel van 
spoorlijnen die zich op het grondgebied 
van de lidstaten en, in voorkomend geval, 
van Europese derde landen bevinden en die 
twee of meer strategische terminals 
verbinden, en die bestaan uit een hoofdas, 
alternatieve routes en sporen die deze 
verbinden, alsmede de 
spoorweginfrastructuur en de uitrusting 
daarvan in de goederenterminals, de 
rangeerstations evenals de aansluitingen 
daartussen, inclusief alle met het spoor 
verband houdende diensten die zijn 
opgenomen in bijlage II bij Richtlijn 
2001/14/EG;

Motivering

De met het spoor verband houdende diensten zijn van essentieel belang om marktoperaties op 
het gebied van goederenvervoer per spoor mogelijk te maken in alle marktsegmenten 
(inclusief operaties met één wagon). Tot nu toe zijn nieuwkomers bijna volledig van deze 
operaties en in mindere mate van het aanbieden van intermodaal verkeer uitgesloten, omdat 
hun geen of beperkte of op oneerlijke wijze toegang tot deze diensten wordt verleend. De met 
het spoor verband houdende diensten zijn het hoofdthema van het door de Commissie in 2006 
gevraagde “Servrail”-onderzoek en zullen deel uitmaken van de herziening van het eerste 
spoorwegpakket. De met het spoor verband houdende diensten zijn ook belangrijk voor 
nieuwe / onafhankelijke exploitanten van diensten op het gebied van personenvervoer per 
spoor. 
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "zware onderhoudswerkzaamheden": 
elke werkzaamheid of reparatie aan de 
spoorweginfrastructuur en de uitrusting 
daarvan die nodig is om treinen over de 
goederencorridor te laten rijden waarvoor 
reservering van infrastructuurcapaciteit 
overeenkomstig artikel 28 van Richtlijn 
2001/14/EG is vereist;

(c) "zware onderhoudswerkzaamheden": 
elke werkzaamheid of reparatie aan de 
spoorweginfrastructuur en de uitrusting 
daarvan die nodig is om treinen over de 
goederencorridor te laten rijden, die 
minimum een jaar op voorhand is 
gepland en waarvoor reservering van 
infrastructuurcapaciteit overeenkomstig 
artikel 28 van Richtlijn 2001/14/EG is 
vereist;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "strategische terminal": een terminal 
van de goederencorridor die opengesteld is 
voor alle aanvragers en die een belangrijke 
rol speelt bij het goederenvervoer per spoor 
over de goederencorridor;

(e) "strategische terminal": een terminal 
van de goederencorridor die opengesteld is 
voor alle aanvragers en die al een 
belangrijke rol speelt , of moet spelen, bij 
het goederenvervoer per spoor over de 
goederencorridor;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter f) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "één loket": door de 
infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor opgerichte 
gemeenschappelijke instantie die 
aanvragers in staat stelt op één enkele 
plaats en in één enkele handeling een 
rijpad aan te vragen voor een traject dat 

f) "één loket": door elke 
infrastructuurbeheerder van de 
goederencorridor opgerichte 
gemeenschappelijke instantie die 
aanvragers in staat stelt een rijpad aan te 
vragen voor een traject dat minimaal één 
grens overschrijdt.



PE418.273v02-00 16/46 RR\779868NL.doc

NL

minimaal één grens overschrijdt.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De goederencorridor beoogt de 
exploitatie mogelijk te maken van 
internationale en binnenlandse 
goederenvervoersdiensten per spoor op het 
grondgebied van ten minste twee lidstaten. 
De corridor bezit de volgende kenmerken:

1. De goederencorridor verbindt ten minste 
twee lidstaten en beoogt de exploitatie 
mogelijk te maken van internationale en 
binnenlandse goederenvervoersdiensten 
per spoor. De corridor bezit de volgende 
kenmerken:

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij maakt deel uit van TEN-V; a) hij maakt deel uit van, of is ten minste 
compatibel met, TEN-V of, in 
voorkomend geval, met de ERTMS-
corridors. Zo nodig kunnen sommige niet 
in TEN-V opgenomen segmenten met veel 
of potentieel veel goederenverkeer deel 
uitmaken van de corridor;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij maakt een aanzienlijk ontwikkeling 
van het goederenvervoer per spoor 
mogelijk;

b) hij maakt een aanzienlijke ontwikkeling 
van het goederenvervoer per spoor 
mogelijk en houdt rekening met de grote 
handels- en verkeersstromen van het 
goederenvervoer; 
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Motivering

Een netwerk met voorrang voor het goederenverkeer moet samenvallen met de voornaamste 
Europese assen waarvoor een significante vraag naar internationaal goederenvervoer wordt 
geconstateerd.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis) (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) hij maakt betere verbindingen 
tussen aangrenzende lidstaten en derde 
landen mogelijk;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totstandbrenging of wijziging van 
een goederencorridor wordt voorgesteld 
door de betrokken lidstaten. Zij dienen 
daartoe bij de Commissie een voorstel in 
dat samen met de betrokken 
infrastructuurbeheerders is opgesteld, 
rekening houdend met de in de bijlage 
vastgestelde criteria.

2. De totstandbrenging of wijziging van 
een goederencorridor wordt besloten door 
de betrokken lidstaten. Zij delen van 
tevoren hun voornemens aan de 
Commissie mee en voegen een voorstel bij 
dat samen met de betrokken 
infrastructuurbeheerders is opgesteld, 
rekening houdend met de initiatieven en 
standpunten van de 
spoorwegondernemingen die de corridor 
gebruiken of daarvoor belangstelling 
hebben en met de in de bijlage 
vastgestelde criteria.  Belanghebbende 
spoorwegondernemingen kunnen aan het 
proces deelnemen, als er voor hen 
aanzienlijke investeringen aan verbonden 
zijn.

Motivering

Als de spoorwegondernemingen "economische spelers" zijn, d.w.z. actief deelnemen – 
financieel gezien – aan de totstandbrenging of wijziging van een goederencorridor, kunnen zij 
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aan het proces deelnemen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening moet voor het 
grondgebied van elke lidstaat die ten 
minste twee landgrenzen met andere 
lidstaten heeft, ten minste één voorstel voor 
een goederencorridor worden ingediend;

(a) uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening moet voor het 
grondgebied van elke lidstaat die ten 
minste twee directe spoorverbindingen 
met andere lidstaten heeft, ten minste één 
voorstel voor een goederencorridor worden 
ingediend;

Motivering

Het lijkt wenselijker te verwijzen naar directe spoorverbindingen dan naar landgrenzen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
moet het grondgebied van elke lidstaat ten 
minste beschikken over:

(b) uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
moet het grondgebied van elke lidstaat ten 
minste beschikken over één 
goederencorridor:

i) een goederencorridor; 
ii) twee goederencorridors indien de 
jaarlijkse prestaties van het 
goederenvervoer per spoor in de 
betrokken lidstaat hoger zijn dan of gelijk 
zijn aan 30 miljard tonkilometer;
iii) drie goederencorridors indien de 
jaarlijkse prestaties van het 
goederenvervoer per spoor in de 
betrokken lidstaat hoger zijn dan of gelijk 
zijn aan 70 miljard tonkilometer.
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Motivering

De verordening moet elke lidstaat verplichten tot de inrichting van een corridor. Het moet de 
lidstaten vrij staan om op grond van de markteisen nog meer corridors in te richten. De 
aanwezigheid van een grens (los van het feit of dat een landsgrens of een kust is) met een 
ander land moet voldoende zijn voor een lidstaat om een voorstel voor een goederencorridor 
in te dienen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie onderzoekt de in lid 2 
bedoelde voorstellen voor de 
totstandbrenging van goederencorridors en 
stelt, in overeenstemming met de in artikel 
18, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure, 
uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een besluit vast 
inzake een eerste reeks goederencorridors. 
In het kader van dat onderzoek dienen de 
in de bijlage genoemde criteria in 
aanmerking te worden genomen.

4. De Commissie neemt kennis van de in 
lid 2 bedoelde voorstellen voor de 
totstandbrenging van goederencorridors en 
onderzoekt de samenhang ervan met de 
beoordelingscriteria van de bijlage. Zij 
kan door haar passend geachte bezwaren 
of voorstellen tot wijziging indienen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 4 bedoelde lijst van 
goederencorridors wordt geleidelijk 
gewijzigd en aangevuld op basis van de 
voorstellen voor de totstandbrenging of 
wijziging van een goederencorridor, en na 
een besluit van de Commissie dat is 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure. De voorstellen 
van de lidstaten worden onderzocht met 
inachtneming van de in de bijlage 
opgenomen criteria.

Schrappen
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor elke goederencorridor richten de 
betrokken infrastructuurbeheerders, zoals 
gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 
2001/14/EG, een bestuursorgaan op dat 
belast is met de vaststelling, de aansturing 
van de verwezenlijking en de actualisering 
van het uitvoeringsplan voor de 
goederencorridor. Het bestuursorgaan 
brengt regelmatig verslag uit van zijn 
activiteiten aan de betrokken lidstaten, en 
in voorkomend geval aan de in artikel 17 
bis van Beschikking 1692/96/EG van het 
Europees Parlement en de Raad[10] 
bedoelde Europese coördinatoren voor 
prioritaire TEN-V-projecten die in de 
goederencorridor zijn geïntegreerd.

2. Voor elke goederencorridor richten de 
betrokken infrastructuurbeheerders, zoals 
gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 
2001/14/EG, een bestuursorgaan op dat 
belast is met de vaststelling, de aansturing 
van de verwezenlijking en de actualisering 
van het uitvoeringsplan voor de 
goederencorridor. De belanghebbende 
spoorwegondernemingen of 
samenwerkingsverbanden van 
spoorwegondernemingen die geregeld van 
de corridor gebruik maken, hebben in dit 
orgaan een adviserende rol. Het 
bestuursorgaan brengt regelmatig verslag 
uit van zijn activiteiten aan de betrokken 
lidstaten, en in voorkomend geval aan de 
Commissie en de in artikel 17 bis van 
Beschikking 1692/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad[10] bedoelde 
Europese coördinatoren voor prioritaire 
TEN-V-projecten die in de 
goederencorridor zijn geïntegreerd.

Motivering

Het netwerk voor goederen is van wezenlijk belang voor de toekomstige successen van het 
goederenvervoer per spoor en nauwlettender toezicht erop door de Commissie vanaf het 
begin is nodig.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De betrokken lidstaten kunnen een 
raad van bestuur opzetten die bevoegd is 
om toestemming te verlenen voor het door 
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het bestuursorgaan opgestelde 
uitvoeringsplan voor de corridor  en op de 
uitvoering hiervan toe te zien. In dat geval 
worden de afzonderlijke leden van de raad 
van bestuur door de bevoegde autoriteiten 
gemandateerd.

Motivering

De sturende rol en de respectieve verantwoordelijkheden van de lidstaten aan een corridor 
moeten worden verduidelijkt. Daarom moet worden onderscheiden tussen een 
"bestuursorgaan", waarvan alleen infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen lid 
mogen zijn, en een "raad van bestuur", waarvan alleen vertegenwoordigers van een lidstaat 
lid kunnen zijn.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er wordt een werkgroep opgericht, 
bestaande uit de beheerders en eigenaars 
van de in artikel 9 bedoelde strategische 
terminals van de goederencorridor. Deze 
werkgroep kan advies uitbrengen over elk 
voorstel van het bestuursorgaan dat 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de 
investeringen in en het beheer van de 
strategische terminals. Het bestuursorgaan 
kan geen met dat advies strijdige besluiten 
nemen.

5. Er wordt een werkgroep opgericht, 
bestaande uit de beheerders en eigenaars 
van de in artikel 9 bedoelde strategische 
terminals van de goederencorridor, 
inclusief zee- en binnenhavens. Deze 
werkgroep kan advies uitbrengen over elk 
voorstel van het bestuursorgaan dat 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de 
investeringen in en het beheer van de 
strategische terminals. Het bestuursorgaan 
kan geen met dat advies strijdige besluiten 
nemen.

Motivering

Het zou verstandig zijn deze beheerders in een eerdere fase bij de zaak te betrekken, 
bijvoorbeeld wanneer het voorstel door de betrokken infrastructuurbeheerders wordt 
opgesteld en aan de Commissie voorgelegd.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het door het bestuursorgaan 
goedgekeurde uitvoeringsplan bevat:

1. Het door het bestuursorgaan 
goedgekeurde en regelmatig aangepaste 
uitvoeringsplan bevat ten minste:

Motivering

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan moet de bestuursorganen van de corridors enige 
flexibiliteit worden geboden om deze in staat te stellen hun behoeften en procedures vast te 
stellen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de kenmerken van 
de goederencorridor, alsook het 
programma voor de uitvoering van de 
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de 
verwezenlijking van de goederencorridor;

a) een beschrijving van de kenmerken van 
de goederencorridor, met inbegrip van 
mogelijke knelpunten, alsook het 
programma voor de uitvoering van de 
maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
verwezenlijking van de goederencorridor te 
vergemakkelijken;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de doelstellingen van het 
bestuursorgaan op het gebied van de 
prestatie van de goederencorridor, 
uitgedrukt in kwaliteit van de 
dienstverlening en capaciteit van de 
goederencorridor volgens de bepalingen 
van artikel 16;

(c) c) de doelstellingen van het 
bestuursorgaan en zijn programma ter 
verbetering van de prestatie van de 
goederencorridor volgens de bepalingen 
van artikel 16;
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Motivering

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan moet de bestuursorganen van de corridors enige 
flexibiliteit worden geboden om deze in staat te stellen hun behoeften en procedures vast te 
stellen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het in lid 4 van dit artikel bedoelde 
programma voor de verwezenlijking en 
verbetering van de prestaties van de 
goederencorridor.

Schrappen

Motivering

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan moet de bestuursorganen van de corridors enige 
flexibiliteit worden geboden om deze in staat te stellen hun behoeften en procedures vast te 
stellen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het uitvoeringsplan wordt regelmatig 
aangepast, rekening houdend met de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
uitvoering van de erin vervatte 
maatregelen, de markt voor 
goederenvervoer per spoor op de 
goederencorridor en de prestaties die 
worden gemeten overeenkomstig artikel 
16, lid 2.

Schrappen

Motivering

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan moet de bestuursorganen van de corridors enige 
flexibiliteit worden geboden om deze in staat te stellen hun behoeften en procedures vast te 
stellen.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een marktstudie uitgevoerd. 
Deze studie heeft betrekking op de 
geconstateerde en verwachte 
ontwikkelingen van het verkeer op de 
goederencorridor en de elementen van het 
vervoerssysteem die daaraan zijn 
gekoppeld. Hierbij worden de 
verschillende goederen- en 
personenverkeersstromen onderzocht. In 
de studie komen de belangrijkste 
elementen aan bod van de 
sociaaleconomische analyse als bedoeld in 
artikel 3, onder c). De studie wordt ten 
minste één keer per jaar geactualiseerd. 
De resultaten van deze studie worden 
gebruikt om het uitvoeringsplan voor de 
goederencorridor aan te passen.

3. Er wordt een marktstudie uitgevoerd en 
op gezette tijden geactualiseerd. Deze 
studie heeft betrekking op de 
geconstateerde en verwachte 
ontwikkelingen van het verkeer op de 
goederencorridor en de elementen van het 
vervoerssysteem die daaraan zijn 
gekoppeld, een en ander met het oog op de 
ontwikkeling of eventuele aanpassing van 
het uitvoeringsplan voor de 
goederencorridor. Hierbij worden de 
veranderingen in de verschillende 
verkeersstromen onderzocht. In de studie 
komen ook de belangrijkste elementen aan 
bod van de sociaaleconomische analyse als 
bedoeld in artikel 3, onder c) alsook de 
mogelijke kosten-batenscenario's en de 
financiële gevolgen op lange termijn. 

Motivering

De inhoud van de marktstudie en de procedure voor de opstelling ervan moeten op flexibele 
wijze worden vastgesteld en worden aangepast aan de behoeften van het bestuursorgaan.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Er wordt een programma opgesteld voor 
de verwezenlijking van de 
goederencorridor en de verbetering van de 
prestaties daarvan. Dit programma omvat 
met name de gemeenschappelijke 
doelstellingen, de technische keuzes en het 
tijdschema van de voor de 
spoorweginfrastructuur en de uitrusting 

4. Er wordt een programma opgesteld voor 
de verwezenlijking van de 
goederencorridor en de verbetering van de 
prestaties daarvan. Dit programma omvat 
met name de gemeenschappelijke 
doelstellingen, de technische keuzes en het 
tijdschema van de voor de 
spoorweginfrastructuur en de uitrusting 
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daarvan noodzakelijke acties ter uitvoering 
van alle in de artikelen 7 tot en met 16 
bedoelde maatregelen.

daarvan noodzakelijke acties ter uitvoering 
van alle in de artikelen 7 tot en met 16 
bedoelde maatregelen die de eventuele 
beperkingen van de capaciteit van de 
spoorwegen moeten voorkomen of tot een 
minimum beperken. 

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanvragers voor het gebruik van de 
goederencorridor worden vóór de 
goedkeuring van het uitvoeringsplan en bij 
de actualisering ervan geraadpleegd door 
het bestuursorgaan. Wanneer het 
bestuursorgaan en de aanvragers geen 
overeenstemming bereiken, kunnen 
laatstgenoemden zich tot de Commissie 
wenden, die het in artikel 18, lid 1, 
bedoelde comité overeenkomstig de 
procedure van artikel 18, lid 2, hierover 
raadpleegt.

2. De aanvragers voor het gebruik van de 
goederencorridor, inclusief aanbieders van 
diensten op het gebied van 
goederenvervoer per spoor, aanbieders 
van diensten op het gebied van 
personenvervoer, bevrachters, expediteurs 
en de organen die hen 
vertegenwoordigen,  worden vóór de 
goedkeuring van het uitvoeringsplan en bij 
de actualisering ervan geraadpleegd door 
het bestuursorgaan. Wanneer het 
bestuursorgaan en de aanvragers geen 
overeenstemming bereiken, kunnen 
laatstgenoemden zich wenden tot de 
bevoegde toezichthoudende instanties als 
bedoeld in artikel 17.

Motivering

Het moet zo zijn dat niet de Commissie, maar de toezichthoudende instanties bevoegd zijn 
voor het beslechten van geschillen tussen de aanvragers en het bestuursorgaan.

Het is belangrijk dat wordt gefocust op de echte belanghebbenden bij het netwerk en op hun 
deskundigheid en de toegevoegde waarde die zij kunnen bieden bij het gebruik van de 
infrastructuur.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringsplannen bevatten een lijst 
van geplande projecten voor de uitbreiding, 
vernieuwing of aanpassing van de 
spoorweginfrastructuur en de uitrusting 
daarvan langs de corridor en van de 
desbetreffende financiële behoeften.

De investeringsplannen bevatten een lijst 
van geplande projecten voor de uitbreiding, 
vernieuwing of aanpassing van de 
spoorweginfrastructuur en de uitrusting 
daarvan langs de corridor en van de 
desbetreffende financiële behoeften en de 
financieringsbronnen.

Motivering

It is important to establish funding sources also.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde investeringsplannen 
bevatten een strategie voor de invoering 
van interoperabele systemen langs de 
goederencorridor die aan alle essentiële 
eisen en technische specificaties voldoet 
die overeenkomstig Richtlijn 2008/57/EG 
van toepassing zijn op de spoorwegnetten. 
Deze strategie is gebaseerd op een kosten-
batenanalyse van de invoering van deze 
systemen. Zij moet coherent zijn met de 
nationale en Europese plannen voor de 
invoering van interoperabele systemen, met 
name het plan voor invoering van het 
Europees signaleringssysteem voor 
spoorwegen (ERTMS).

2. De in lid 1 bedoelde investeringsplannen 
bevatten een strategie voor de invoering 
van interoperabele systemen langs de 
goederencorridor die aan alle essentiële 
eisen en technische specificaties voldoet 
die overeenkomstig Richtlijn 2008/57/EG 
van toepassing zijn op de spoorwegnetten. 
Deze strategie is gebaseerd op een kosten-
batenanalyse van de invoering van deze 
systemen. Zij moet coherent zijn met de 
nationale en Europese plannen voor de 
invoering van interoperabele systemen, met 
name het plan voor invoering van het 
Europees signaleringssysteem voor 
spoorwegen (ERTMS), alsmede met 
grensoverschrijdende verbindingen en 
interoperabele systemen met derde 
landen, indien van toepassing.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In voorkomend geval wordt in de 
investeringsplannen melding gemaakt van 
de geplande Europese bijdrage uit hoofde 
van het TEN-V-programma, en wordt 
daarin de strategische samenhang daarmee 
gemotiveerd.

3. In voorkomend geval wordt in de 
investeringsplannen melding gemaakt van 
de geplande Europese bijdrage uit hoofde 
van het TEN-V-programma of andere 
beleidsvormen, fondsen en programma's, 
en wordt daarin de strategische samenhang 
daarmee gemotiveerd. 

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde investeringsplannen 
bevatten tevens een strategie voor de 
capaciteitsverhoging van goederentreinen 
die op de goederencorridor kunnen rijden. 
De strategie kan gebaseerd zijn op een 
grotere lengte, een ruimer profiel of een 
grotere asbelasting voor treinen die op de 
goederencorridor rijden.

4. De in lid 1 bedoelde investeringsplannen 
bevatten een strategie voor de 
capaciteitsverhoging van goederentreinen 
die op de goederencorridor kunnen rijden 
(in andere woorden voor de verwijdering 
van de vastgestelde knelpunten, de 
verbetering van de bestaande 
infrastructuur en de bouw van nieuwe 
infrastructuur). De strategie kan 
maatregelen omvatten voor een toename 
van de lengte, de spoorwijdte, het profiel, 
het snelheidsbeheer, de vervoerde lading 
of de asbelasting voor treinen die op de 
goederencorridor rijden. 

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zware onderhoudswerkzaamheden Coördineren van de werkzaamheden

Motivering

Infrastructuurbeheerders moeten al hun werkzaamheden aan de infrastructuur coördineren, 
zodra deze werkzaamheden de beschikbare capaciteit kunnen beperken. De werkzaamheden 
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moeten worden gecoördineerd volgens meerjarenakkoorden (of meerjarencontracten) die de 
infrastructuurbeheerders met toepassing van Richtlijn 2001/14/EG sluiten.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor coördineren ten minste 
één keer per jaar hun programma's voor 
zware onderhoudswerkzaamheden aan de 
infrastructuur en de uitrusting ervan.

De infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor coördineren op passende 
wijze, volgens een passend tijdschema en 
overeenkomsitg hun respectieve 
overeenkomsten als bedoeld in artikel 6 
van Richtlijn 2001/14/EG hun 
programma's voor alle werkzaamheden 
aan de infrastructuur en de uitrusting ervan 
die de beschikbare capaciteit van het 
netwerk zouden beperken.

Motivering

Infrastructuurbeheerders moeten al hun werkzaamheden aan de infrastructuur coördineren, 
zodra deze werkzaamheden de beschikbare capaciteit kunnen beperken. De werkzaamheden 
moeten worden gecoördineerd volgens meerjarenakkoorden (of meerjarencontracten) die de 
infrastructuurbeheerders met toepassing van Richtlijn 2001/14/EG sluiten.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bestuursorgaan stelt in overleg met 
de in artikel 4, lid 5, bedoelde werkgroep 
een strategie vast voor de ontwikkeling van 
de strategische terminals om te zorgen dat 
deze voldoen aan de behoeften van het 
goederenverkeer per spoor dat op de 
goederencorridor rijdt.

1. 1. Het bestuursorgaan stelt in overleg 
met de in artikel 4, lid 5, bedoelde 
werkgroep een geïntegreerde strategie vast 
voor de ontwikkeling van de strategische 
terminals om te zorgen dat deze voldoen 
aan de behoeften van het goederenverkeer 
per spoor dat op de goederencorridor rijdt, 
met name als intermodale knooppunten 
langs de goederencorridors . Begrepen 
hierin is samenwerking met de regionale, 
lokale en nationale autoriteiten; het 
aanwijzen van grond om terminals voor 
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goederenvervoer per spoor te ontwikkelen 
en de beschikbaarstelling van middelen 
om deze ontwikkeling te bevorderen. Het 
bestuursorgaan zorgt ervoor dat 
voldoende terminals op strategische 
locaties worden gecreëerd, op basis van 
het verwachte verkeersvolume.

Motivering

De goederencorridors moeten bijdragen aan de totstandbrenging van een geïntegreerd en 
intermodaal vervoerssysteem, waarbij met name de aandacht wordt gevestigd op de 
belangrijke rol van de strategische terminals voor de ontwikkeling van intermodaal vervoer 
en logistiek.

Om het artikel krachtiger te maken en duidelijk te maken wat de rol moet zijn en er tegelijk 
voor te zorgen dat de terminals strategisch gelegen zijn waar het verkeer is.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bestuursorgaan voert één loket in 
voor de aanvraag van rijpaden voor een 
goederentrein die ten minste één grens 
overschrijdt via de goederencorridor.

1. Het bestuursorgaan voert één loket in 
voor het behandelen van de aanvraag van 
rijpaden voor een goederentrein die ten 
minste één grens overschrijdt via de 
goederencorridor of gebruik maakt van 
verschillende netten.

Motivering

Het gebruik van één loket voor aanvragen van rijpaden voor goederentreinen moet niet 
verplicht worden gesteld, maar moet facultatief blijven.

Dit amendement heeft tot doel de rol van het ene loket te verduidelijken.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Afzonderlijke 
infrastructuurbeheerders van een corridor 
kunnen worden aangesteld om te 
fungeren als front office van het ene loket 
voor de gegadigden die rijpaden 
aanvragen.

Motivering

Het is niet wenselijk dat het ene loket een afzonderlijke organisatie is die los staat van de 
infrastructuurbeheerders. Kernelement is dat alle (potentiële) spoorwegondernemingen 
dezelfde kans hebben om alle beschikbare internationale rijpaden op efficiënte en 
transparante wijze te boeken.

This amendment is intended to clarify the role of the one-stop shop.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke aanvraag voor een rijpad voor een 
goederentrein die ten minste één grens 
overschrijdt of gebruik maakt van 
verschillende netten langs de 
goederencorridor moet worden ingediend 
bij het in lid 1 bedoelde loket.

Schrappen

Motivering

Het gebruik van één loket voor aanvragen van rijpaden voor goederentreinen moet niet 
verplicht worden gesteld, maar moet facultatief blijven.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioritair goederenvervoer Categorieën van rijpaden in de corridors 



RR\779868NL.doc 31/46 PE418.273v02-00

NL

Motivering

De categorieën per spoor vervoerde goederen moeten ruim en flexibel worden gedefinieerd. 
De term "prioritair goederenvervoer" is niet geschikt en kan leiden tot een misleidende 
interpretatie van de doelstellingen van deze categorieën.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bestuursorgaan stelt categorieën 
goederenvervoer vast die voor de hele 
goederencorridor gelden. Ten minste één 
van deze categorieën (hierna "prioritair 
goederenvervoer" genoemd) omvat 
goederen waarvan het vervoer zeer 
tijdgevoelig is en die dus snel en 
gegarandeerd stipt vervoerd moeten 
worden.

1. Het bestuursorgaan stelt categorieën van 
voor het goederenvervoer bestemde 
rijpaden vast die voor de hele 
goederencorridor gelden en werkt deze 
periodiek bij. Ten minste één van deze 
categorieën (hierna "gefaciliteerd 
goederenvervoer" genoemd) omvat onder 
deze categorieën van paden, een pad met 
snel en gegarandeerd stipt vervoer.

Motivering

De categorieën per spoor vervoerde goederen moeten ruim en flexibel worden gedefinieerd. 
De term "prioritair goederenvervoer" is niet geschikt en kan leiden tot een misleidende 
interpretatie van de doelstellingen van deze categorieën.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De criteria voor de vaststelling van de 
categorieën goederenverkeerstypen 
worden, in voorkomend geval, in 
overeenstemming met de in artikel 18, lid 
3, bedoelde regelgevingsprocedure 
vastgesteld.

2. De criteria voor de vaststelling van de 
categorieën goederenverkeerstypen worden 
door het bestuursorgaan vastgesteld na 
raadpleging van de aanvragers als 
bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 
2001/14/EG die waarschijnlijk van de 
goederencorridor gebruik zullen maken.
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Motivering

De vaststelling van de criteria voor de categorieën goederenvervoer dient op het meest 
geschikte besluitvormingsniveau te geschieden, te weten het bestuursorgaan. Dit orgaan kan 
beter rekening houden met de marktbehoeften van het goederenvervoer langs de corridor.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 20, lid 2, van 
Richtlijn 2001/14/EG reserveren de 
infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor, vóór de jaarlijkse 
bepaling van de dienstregeling als bedoeld 
in artikel 18 van Richtlijn 2001/14/EG op 
basis van het geobserveerde 
goederenvervoer en de marktstudie als 
bedoeld in artikel 5, lid 1, de nodige 
rijpaden voor toekomstig prioritair 
goederenvervoer.

1. Naast de gevallen als bedoeld in artikel 
20, lid 2, van Richtlijn 2001/14/EG 
reserveren de betrokken 
infrastructuurbeheerders, vóór de jaarlijkse 
bepaling van de dienstregeling als bedoeld 
in artikel 18 van Richtlijn 2001/14/EG op 
basis van het geobserveerde 
goederenvervoer en de marktstudie als 
bedoeld in artikel 5, lid 1, de nodige 
rijpaden op basis van de evaluatie van de 
marktbehoeften voor reservecapaciteit, en 
publiceren de dienstregeling van de route 
die nodig is om te beantwoorden aan de 
vereisten van toekomstig internationaal 
gefaciliteerd goederenvervoer 

Motivering

Reservering van rijpaden moet niet verplicht worden gesteld. Verder moeten de 
infrastructuurbeheerders nagaan en beslissen of reservering al dan niet nodig is.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De infrastructuurbeheerders houden 
binnen de definitieve dienstregeling een 
reservecapaciteit aan om snel en adequaat 
te kunnen reageren op de in artikel 23 van 
Richtlijn 2001/14/EG bedoelde ad-
hocaanvragen voor capaciteit. Deze 

2. De infrastructuurbeheerders houden, na 
de voorlopige evaluatie van de passende 
behoefte om een reservecapaciteit voor ad 
hocaanvragen te vormen, binnen de 
definitieve dienstregeling een reserve aan, 
waarbij een voldoende kwaliteitsniveau 
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capaciteit moet voldoende zijn om de 
aanvragen voor rijpaden te kunnen 
honoreren, waarbij een voldoende 
kwaliteitsniveau van het toegewezen 
rijpad wordt gewaarborgd, wat de 
trajecttijd op het rijpad en de aan het 
goederenvervoer aangepaste 
dienstregeling betreft.

van het toegewezen rijpad wordt 
gewaarborgd wat betreft trajecttijd en aan 
het internationaal gefaciliteerd 
goederenvervoer aangepaste 
dienstregelingen, om snel en adequaat te 
kunnen reageren op de in artikel 23 van 
Richtlijn 2001/14/EG bedoelde ad-
hocaanvragen voor capaciteit.

Motivering

Reservering van capaciteit moet niet verplicht worden gesteld, en de infrastructuurbeheerders 
moeten nagaan en beslissen of reservering al dan niet nodig is.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De kwaliteit en de reistijd van aan 
goederenvervoersactiviteiten toegewezen 
rijpaden kunnen verschillen. De 
infrastructuurvergoeding voor deze 
rijpaden kan naar gelang het voorgestelde 
kwaliteitsniveau variëren overeenkomstig 
de artikelen 7 en 8 van Richtlijn 
2001/14/EG.

Schrappen

Motivering

Met elk rijdpad moet worden geleverd wat is afgesproken. Men kan geen product of dienst 
tegen een bepaalde prijs verkopen en vervolgens vragen meer te betalen om de goede werking 
ervan  te garanderen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Behalve in geval van overmacht kan een 
rijpad dat is toegewezen aan een prioritaire 
goederenvervoersactiviteit niet minder dan 

5. Behalve in geval van overmacht kan een 
rijpad dat overeenkomstig het onderhavige 
artikel is toegewezen aan een 
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3 maanden voor de geplande 
dienstregeling worden ingetrokken zonder 
instemming van de betrokken aanvrager.

gefaciliteerde goederenvervoersactiviteit 
niet minder dan één maand voor de 
geplande dienstregeling worden 
ingetrokken zonder instemming van de 
betrokken aanvrager.  De aanvrager kan 
de zaak aanhangig maken bij de 
toezichthoudende instantie. 
Overeenkomstig de bepaling van artikel 
27 van Richtlijn 2001/14/EG, kunnen 
infrastructuurbeheerders in hun 
netverklaring vastleggen op welke wijze 
bij het vaststellen van de bij de 
toewijzingsprocedure te hanteren 
prioriteiten rekening zal worden 
gehouden met vroegere benuttingsgraden 
van treinpaden voor gefaciliteerd 
goederenvervoer.

Motivering

De term "prioritair goederenvervoer" is niet geschikt en kan leiden tot een misleidende 
interpretatie van de doelstelling van dit type goederenvervoer: goederenvervoer moet 
profiteren van een verbeterd proces dat geen absolute prioriteit inhoudt.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor en de in artikel 4, lid 5, 
bedoelde werkgroep stellen procedures op 
voor een optimale onderlinge afstemming 
van de exploitatie van de 
spoorweginfrastructuur en die van de in 
artikel 9 bedoelde strategische terminals.

6. De infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor en de in artikel 4, lid 5, 
bedoelde werkgroep voeren procedures in 
met het oog op een optimale coördinatie 
van de toewijzing van capaciteit 
overeenkomstig het onderhavige artikel, 
rekening houdend met de toegang tot de 
in artikel 9 bedoelde strategische terminals

Motivering

Het artikel wordt gewijzigd om duidelijk te maken dat het alleen gaat over internationaal 
verkeer over een bepaalde afstand.

Amendement 59
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De infrastructuurbeheerders nemen 
in hun netverklaringen een vergoeding op 
voor toegewezen maar uiteindelijk toch 
niet gebruikte rijpaden. De hoogte van 
deze vergoeding is adequaat, ontradend 
en doeltreffend.

Motivering

Een rijpad is een schaars goed en een optimale toewijzing is ook voor de openbare 
dienstverlening (zoals het openbaar vervoer per spoor) van belang. Daarom moet 
gewaarborgd worden dat aangevraagde rijpaden ook adequaat worden gebruikt. Door de 
strafdreiging moet een "kunstmatige" schaarste van rijpaden, waardoor het vervoer per spoor 
minder aantrekkelijk wordt, worden voorkomen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 2001/14/EG kunnen andere 
aanvragers dan spoorwegondernemingen 
en hun internationale 
samenwerkingsverbanden rijpaden 
aanvragen voor het vervoer van goederen 
wanneer die betrekking hebben op een of 
meer segmenten van de goederencorridor.

In afwijking van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 2001/14/EG kunnen andere 
aanvragers dan spoorwegondernemingen 
en hun internationale 
samenwerkingsverbanden rijpaden 
aanvragen voor het vervoer van goederen 
wanneer die betrekking hebben op 
verscheidene segmenten van de 
goederencorridor.

Motivering

Dit artikel over de toegelaten aanvrager moet in overeenstemming worden gebracht met de 
bepalingen van Richtlijn 2001/14/EG. Artikel 16 van deze richtlijn stelt de lidstaten reeds in 
staat om aanvragers toe te staan infrastructuurcapaciteit op hun grondgebied aan te vragen. 
Op grond van deze bepaling moeten toegelaten aanvragers zich op internationaal niveau 
kandidaat kunnen stellen.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor stellen voor de 
verschillende soorten verkeer op de 
goederencorridor de voorrangsregels vast 
bij stremming van het verkeer als bedoeld 
in de in artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 
2001/14/EG bedoelde netverklaring, en 
maken deze bekend.

1. Op voorstel van het bestuursorgaan van 
de goederencorridor en met inachtneming 
van de in lid 2 genoemde beginselen en 
plannen, stellen de 
infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor voor de verschillende 
soorten rijpaden, met name voor  de voor 
vertraagde treinen toegewezen rijpaden, 
op elk deel van de goederencorridor de 
voorrangsregels vast bij stremming van het 
verkeer als bedoeld in de in artikel 3 en 
bijlage I van Richtlijn 2001/14/EG 
bedoelde netverklaring, en maken zij deze 
bekend. 

Motivering

De infrastructuurbeheerders moeten - zoveel mogelijk op gecoördineerde wijze - de 
voorrangsregels vaststellen die van toepassing zijn op hun netwerken. Vaststelling op 
Europees niveau moet worden voorkomen, aangezien het operationele niveau dat voor de 
infrastructuur verantwoordelijk is het meest geschikte niveau is om rekening te houden met de 
behoeften van het goederenvervoer.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde voorrangsregels 
moeten ten minste bepalen dat het rijpad 
dat is toegewezen aan een prioritaire 
goederentrein die de oorspronkelijke 
bepalingen voor zijn rijpad in acht neemt, 
noch opnieuw kan worden toegewezen 
aan een andere trein, noch kan worden 
gewijzigd, tenzij de eerste houder van het 
rijpad instemt met de nieuwe toewijzing 
ervan aan een andere trein of met de 

2. De in lid 1 bedoelde voorrangsregels 
moeten ten minste bepalen dat het rijpad 
dat is toegewezen aan een gefaciliteerde 
goederentrein die de oorspronkelijke 
bepalingen voor zijn rijpad in acht neemt, 
zo veel mogelijk wordt geëerbiedigd, of 
erop gericht zijn de totale vertaging tot 
een minimum te beperken met vooral 
aandacht voor de vertraging van treinen 
met "gefaciliteerd goederenvervoer". Het 
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wijziging. bestuursorgaan zorgt samen met de 
aanvragers voor de ontwikkeling en 
bekendmaking van:
a) principes voor de regeling van de 
treinen om ervoor te zorgen dat treinen 
met "gefaciliteerd goederenvervoer" de 
best mogelijke behandeling krijgen wat de 
toewijzing van de beperkte capaciteit 
betreft,
(b) noodplannen in geval van stremming 
van het verkeer op de corridor die op de 
genoemde principes zijn gebaseerd,

Motivering

Bij stremming moeten infrastructuurbeheerders prioriteit geven aan treinen met "prioritair 
goederenvervoer". Zij moeten evenwel voldoende flexibiliteit hebben om de totale vertraging 
tot een minimum te kunnen beperken en de vrijheid om praktische oplossingen te kiezen. Als 
principes voor de regeling van de treinen en noodplannen in geval van stremming worden 
opgesteld en bekendgemaakt, zijn nuttige richtsnoeren voor infrastructuurbeheerders 
voorhanden en wordt tegelijk duidelijkheid en transparantie geboden aan de aanvragers.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor waarborgen de 
samenhang tussen de vigerende 
prestatieregelingen op de goederencorridor, 
als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn 
2001/14/EG.

1. De infrastructuurbeheerders van de 
goederencorridor waarborgen de 
samenhang tussen de vigerende 
prestatieregelingen op de goederencorridor, 
als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn 
2001/14/EG. Deze samenhang wordt 
gecontroleerd door de toezichthoudende 
instanties, die bij deze controle 
samenwerken overeenkomstig artikel 17, 
lid 1.

Motivering

Om volledige samenhang van de prestatieregelingen te garanderen moet de hierop gerichte 
samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders worden gecontroleerd door de 
toezichthoudende instanties die verantwoordelijk voor de goederencorridors zijn. Bij de 
controle moet worden samengewerkt, overeenkomstig artikel 17, lid 1.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de kwaliteit van de dienstverlening 
en de capaciteit van de internationale en 
binnenlandse diensten voor 
goederenvervoer op de goederencorridor te 
meten, stelt het bestuursorgaan prestatie-
indicatoren voor de goederencorridor vast, 
die het ten minste één keer per jaar bekend 
maakt.

2. Om de kwaliteit van de dienstverlening 
en de capaciteit van de internationale en 
binnenlandse diensten voor 
goederenvervoer op de goederencorridor te 
meten, pleegt het bestuursorgaan met de 
aanvragers die de corridors waarschijnlijk 
zullen gebruiken en met de klanten voor 
de diensten op het gebied van 
goederenvervoer per spoor over de 
prestatie-indicatoren voor de 
goederencorridor overleg. Na dit overleg 
stelt het bestuursorgaan de indicatoren 
vast en maakt het deze ten minste één keer 
per jaar bekend.

Motivering

Prestatie-indicatoren zijn nuttig om de kwaliteit van de diensten op het gebied van 
goederenvervoer per spoor op Europees niveau te verbeteren. Bij de vaststelling ervan moet 
evenwel rekening met de behoeften van de verstrekkers van diensten op het gebied van 
goederenvervoer per spoor en hun klanten worden gehouden, om tot indicatoren te komen 
waarover alle belanghebbenden het eens zijn.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsbepalingen inzake deze 
indicatoren worden in voorkomend geval 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

Schrappen

Amendement 66
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 30 van Richtlijn 
2001/14/EG bedoelde voor de 
goederencorridor bevoegde 
toezichthoudende instanties werken samen 
voor het toezicht op de internationale 
activiteiten van de infrastructuurbeheerders 
en op de aanvragers van rijpaden op de 
goederencorridor. Zij plegen overleg en 
wisselen informatie uit. In voorkomend 
geval vragen zij de nodige informatie aan 
de infrastructuurbeheerders van de lidstaat 
waarvoor zij bevoegd zijn.

1. De in artikel 30 van Richtlijn 
2001/14/EG bedoelde voor de 
goederencorridor bevoegde 
toezichthoudende instanties werken samen 
voor het toezicht op de internationale 
activiteiten van de infrastructuurbeheerders 
en op de aanvragers van rijpaden op de 
goederencorridor. Zij plegen overleg en 
wisselen informatie uit. In voorkomend 
geval vragen zij de nodige informatie aan 
de infrastructuurbeheerders van de lidstaat 
waarvoor zij bevoegd zijn. 
Infrastructuurbeheerders en andere 
derden die bij de internationale 
capaciteitstoewijzing zijn betrokken, zijn 
verplicht de bevoegde toezichthoudende 
instanties onverwijld alle nodige 
informatie over de internationale rijpaden 
en capaciteit waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, te verstrekken.

Motivering

Momenteel hebben de toezichthoudende instanties moeilijkheden om de juiste informatie van 
infrastructuurbeheerders te krijgen. Het is belangrijk dat voor goede toegang tot informatie 
en voor transparantie wordt gezorgd.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij een klacht van een aanvrager over 
internationale goederenvervoersdiensten 
per spoor of in het kader van een 
ambtshalve ingesteld onderzoek raadpleegt 
de betrokken toezichthoudende instantie de 
toezichthoudende instantie van elke andere 
lidstaat op het grondgebied waarvan de 
betrokken goederencorridor loopt en vraagt 

2. Bij een klacht van een aanvrager over 
internationale goederenvervoersdiensten 
per spoor of in het kader van een 
ambtshalve ingesteld onderzoek raadpleegt 
de betrokken toezichthoudende instantie de 
toezichthoudende instantie van elke andere 
lidstaat op het grondgebied waarvan de 
betrokken goederencorridor loopt en vraagt 
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zij deze om de nodige informatie alvorens 
een beslissing te nemen. De andere 
toezichthoudende instanties verstrekken 
alle informatie die zij zelf krachtens hun 
nationale wetgeving mogen vragen. In 
voorkomend geval doet de 
toezichthoudende instantie waarbij de 
klacht is ingediend of die het ambtshalve 
ingestelde onderzoek heeft geïnitieerd, het 
dossier toekomen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie om op te treden 
tegen de betrokken partijen.

zij deze om de nodige informatie alvorens 
een beslissing te nemen. De andere 
toezichthoudende instanties verstrekken 
alle informatie die zij zelf krachtens hun 
nationale wetgeving mogen vragen. In 
voorkomend geval doet de 
toezichthoudende instantie waarbij de 
klacht is ingediend of die het ambtshalve 
ingestelde onderzoek heeft geïnitieerd, het 
dossier toekomen aan de bevoegde 
toezichthoudende instantie om op te treden 
tegen de betrokken partijen 
overeenkomstig de procedure van artikel 
30, lid 5 en 6 van Richtlijn 2001/14/EG.

Motivering

De coördinatie van de toezichthoudende instanties moet in overeenstemming worden gebracht 
met de bestaande bepalingen van richtlijn 2001/14/EG:

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De infrastructuurbeheerders werken 
samen voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. Zij wisselen informatie uit 
over goede praktijken met het oog op het 
coördineren ervan in de gehele 
Gemeenschap. De Commissie helpt hen 
hierbij. Zij stelt daartoe een werkgroep 
van infrastructuurbeheerders in, die zij 
voorzit.

Schrappen

Motivering

Dit artikel is overbodig en leidt tot onnodige bureaucratie, aangezien coördinatie en 
uitwisseling van beste praktijken tussen de infrastructuurbeheerders evident is en hiervoor 
geen interventie van de Commissie nodig is.

Amendement 69
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie in geval van 
herziening van de TEN-V-richtsnoeren, 
overeenkomstig de voorwaarden in artikel 
18, lid 3, van Beschikking 1692/96/EG, 
concludeert dat het dienstig is deze 
verordening aan te passen aan die 
richtsnoeren, dient zij bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel in voor 
een dienovereenkomstige wijziging van 
deze verordening.

Indien de Commissie in geval van 
herziening van de TEN-V-richtsnoeren, 
overeenkomstig de voorwaarden in artikel 
18, lid 3, van Beschikking 1692/96/EG, 
concludeert dat het dienstig is deze 
verordening aan te passen aan die 
richtsnoeren, dient zij bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel in voor 
een dienovereenkomstige wijziging van 
deze verordening. Evenzo kunnen 
sommige besluiten in het kader van deze 
verordening nopen tot herziening van de 
TEN-V-richtsnoeren.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage – letter (b) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De goederencorridor maakt deel uit 
van de TEN-V.

Schrappen

Motivering

De TEN-V hoeven niet als criterium in de bijlage te worden opgenomen, aangezien zij al een 
criterium zijn voor de selectie van corridors in artikel 3.
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TOELICHTING

Het afnemend aandeel van het spoor in het goederenvervoer in Europa

Het Europees vervoerbeleid werd het afgelopen decennium gekenmerkt door een toenemende 
liberalisering. Tegelijkertijd is de groei op vervoersgebied constant gebleven, vooral in de 
sector goederenvervoer. Tussen 2000 en 2020 wordt in de EU-25 een toename van het 
goederenverkeersvolume (in tkm) met 50% verwacht. Ondanks het feit dat de Commissie in 
haar in 2001 gepubliceerde Witboeik "Het Europees vervoersbeleid tot 2010: Time to decide", 
rail market share declined continuously in the freight transport: in 2005 it represented only 
10% of the freight transport market share against more than 20% in the 1970's.

Deze problemen kunnen worden verklaard door de veranderende context in de vervoerssector 
in het afgelopen decennium. Er zijn drie Spoorwegpakketten geïntroduceerd waarbij de 
nationale markten zijn opengesteld en de mededinging en de efficiency van het vervoer zijn 
bevorderd. Deze liberalisering werd echter niet voldoende geschraagd door de harmonisatie 
en synergie tussen de nationale spoorwegsystemen, ondanks sommige initiatieven op het 
gebied van de interoperabiliteit en het geïntegreerde beheer van de spoorweginfrastructuur 
zoals de ontwikkeling van het Europese signaleringssysteem voor het spoor (ERTMS).

De markt voor goederenvervoer per spoor dient thans de uitdaging aan te gaan voor wat 
betreft de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Volgens statistische gegevens 
die zijn gepubliceerd op de website van de UIRR (Internationale Unie voor gecombineerd 
rail-wegvervoer) kwam in 2007 slechts ongeveer 60% van de goederentreinen op tijd aan. In 
hetzelfde jaar kwam rond 20% van de goederentreinen met meer dan 3 uur vertraging aan en 
8% met meer dan 24 uur vertraging. Een en ander vormt een handicap voor de spoorwegen in 
hun concurrentie met andere vervoerswijzen in het goederenvervoer.

Er zijn verschillende redenen voor dit gebrek aan kwaliteit. De Commissie heeft haar analyse 
onlangs geconcentreerd op de onvoldoende verdeling van de middelen voor de 
spoorweginfrastructuur ten gunste van het goederenvervoer. Daarom heeft de Commissie het 
idee gepromoot om de afgelopen jaren meer voorrang te geven aan het vervoer van goederen, 
bijvoorbeeld via haar mededeling "Naar een spoorwegnet met voorrang voor het 
goederenverkeer" (COM(2007)0608), waarover het Europees Parlement op 4 september 2008 
een resolutie heeft aangenomen. Naar aanleiding van deze mededeling komt de Commissie nu 
met wetgeving waarin een concurrerend spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer tot 
stand wordt gebracht.

De totstandbrenging van Europese goederencorridors

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel internationale corridors voor het 
goederenvervoer per spoor vast te stellen, met name wat betreft de selectie en de bestuurlijke 
opzet ervan. Het pleit eveneens voor het geharmoniseerde beheer tussen 
infrastructuurbeheerders betreffende de toewijzing van de rijpaden, het beheer van het verkeer 
en de investeringen op deze corridors.
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Bij wijze van samenvatting kan worden gesteld dat hoofdstuk 2 betrekking heeft op de opzet 
van de goederencorridors, de presentatie van de criteria voor de selectie van de 
goederencorridors door de lidstaten en de vaststelling van de bestuursorganen. Ten minste 2 
lidstaten worden met elkaar verbonden waarbij de corridor deel uitmaakt van het TEN-V. 
Deze corridors moeten op basis van een sociaal-economische analyse de significante 
ontwikkeling mogelijk maken van het goederenvervoer per spoor. Door het bestuursorgaan 
moet een uitvoeringsplan worden goedgekeurd.

In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste elementen vermeld voor de investeringen in de 
goederencorridor, met name de investeringsplannen voor de infrastructuur. Zware 
onderhoudswerkzaamheden moeten worden gecoördineerd en voor de strategische terminals 
geldt een ontwikkelingsstrategie.

Hoofdstuk 4 bevat de regels en instrumenten in verband met het beheer van de 
goederencorridor, zoals de totstandbrenging van één loket voor de aanvragen voor rijpaden. 
Verder moet een speciale categorie "prioritair goederenvervoer" voor goederen waarvan het 
vervoer zeer tijdgevoelig is door het bestuursorgaan worden vastgesteld op basis van criteria 
die in de comitologie zijn gedefinieerd. De infrastructuurbeheerders stellen regels op voor het 
beheer van het verkeer, met name voorrangsregels voor het "prioritait goederenverkeer" bij 
stremming van het verkeer, en maken deze bekend.

Standpunt van de rapporteur met betrekking tot het voorstel

De rapporteur is verheugd dat de Commissie streeft naar verbetering van de situatie in de 
sector goederenvervoer en onderschrijft verschillende elementen van haar analyse. Hij 
betwijfelt echter of sommige bepalingen van het wetgevingsvoorstel een adequaat antwoord 
vormen op de problemen in deze sector. Ook politieke maatregelen van de lidstaten en van de 
Commissie zijn nodig om de investeringen in de spoorweginfrastructuur beter te coördineren. 
Verder zijn financiële investeringen nodig om de algemene capaciteit van het spoor te 
vergroten, hetgeen alleen tot stand kan worden gebracht door toezeggingen van de lidstaten.

Terugkomend op het wetgevingsvoorstel van de Commissie is de rapporteur niettemin van 
mening dat de belangrijkste redenen voor de introductie van de goederencorridors, nl. een 
betere afstemming van de investeringen in de corridors en de verbetering van de 
grensoverschrijdende samenwerking zonder harmonisatie van de beheersstructuren, 
gerechtvaardigd zijn en zijn aangepast aan de behoeften van de sector goederenvervoer.

Verder wil de rapporteur waarschuwen tegen mogelijk verkeerd begrip van de tekst van de 
Commissie. Daarom moet de formulering van het voorstel nader worden gespecificeerd, 
aangezien deze voor meerdere interpretatie vatbaar is, vooral wat betreft de potentiële 
negatieve gevolgen in de spoorwegsector.

De specifieke bepalingen betreffende de voorrangsregels moeten niet zodanig worden 
geïnterpreteerd dat zij tot doel zouden hebben de flexibiliteit van het beheer van het verkeer 
door de exploitanten op het gehele spoorwegnetwerk drastisch te verminderen. In tegendeel, 
deze regels zijn er vanuit het oogpunt van de efficiency van het gehele spoorwegnetwerk op 
gericht in deze specifieke corridors een beter evenwicht te vinden tussen goederen- en 
passagierstreinen. Daarom moet het goederenvervoer geen absolute prioriteit hebben boven 
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alle treinen, met inbegrip uiteraard van de passagierstreinen. Om deze redenen moet de 
noodzaak van regels worden gecombineerd met een gewaarborgde flexibiliteit van het beheer 
van het spoorwegsysteem om de mogelijke gevolgen voor het passagiersvervoer te beperken, 
mogelijke conflicten tussen de verschillende soorten vervoer te voorkomen en de continuïteit 
van het goederenvervoer te verbeteren. De vaststelling van de regels op het meest geschikte 
niveau is van fundamenteel belang om het welslagen van deze corridors te waarborgen. Deze 
regels moeten bij voorkeur worden vastgesteld door de infrastructuurbeheerders en zo weinig 
mogelijk op Europees niveau, ten einde rekening te houden met de marktbehoeften van elke 
corridor in de sector goederenvervoer.

In de verordening wordt geen fysieke splitsing van spoorwegnetwerken voorgesteld, maar 
wordt voorgesteld om regels op te stellen voor het oplossen van het probleem van de adequate 
toewijzing van rijtijden voor internationaal goederenvervoer. Deze regels moeten 
transparanter zijn, met name voor de klanten van de infrastructuurbeheerders wat betreft de 
toewijzing van de rijtijden en het beheer van de verstoring van het verkeer betreffende 
goederentreinen.

Met betrekking tot de verwijzing naar het TEN-V netwerk is de rapporteur ten slotte van 
mening dat deze verwijzing passend is, aangezien het TEN-V netwerk van groot belang is in 
de gehele Europese Unie. Deze link met de goederencorridors moet echter beter worden 
gespecificeerd. Daarom is de rapporteur weliswaar voorstander van de gedachte dat de 
goederencorridors deel kunnen uitmaken van het TEN-V netwerk, maar is hij ook van mening 
dat deze niet uitsluitend op deze basis moeten worden vastgesteld. De ERTMS corridors of 
andere belangrijke trajecten voor het goederenvervoer kunnen andere elementen vormen voor 
de totstandbrenging van spoorwegcorridors.

Ter afsluiting zou de rapporteur erop willen wijzen dat deze wetgeving zodanig moet worden 
opgesteld dat de efficiency van het gehele spoorwegnetwerk voor alle gebruikers wordt 
vergroot. Verder moet worden gestreefd naar een betere verdeling van de capaciteit tussen 
alle soorten klanten waarbij het spoorwegsysteem voor de exploitanten flexibel moet blijven 
functioneren.
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