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9.11.2011 A7-0367/145 

Amendement  145 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Hoofdstuk II is niet van toepassing op  

spoorwegondernemingen die slechts 

stads-, voorstads- en regionale 

spoorvervoersdiensten exploiteren. 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 

spoorwegondernemingen die binnenlandse 

en internationale spoorvervoersdiensten 

exploiteren, met uitzondering van andere 

vormen van spoorvervoer, zoals metro en 

tram. 

Or. en 

Motivering 

Een verduidelijking van het toepassingsgebied is van essentieel belang, aangezien regionale 

en stedelijke vervoersdiensten vaak op spoorweginfrastructuur worden aangeboden door 

spoorwegondernemingen. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Amendement  146 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten kunnen van het 

toepassingsgebied van hoofdstuk III 

uitsluiten: 

2. De lidstaten kunnen, in 

overeenstemming met hun nationale 

wetgeving inzake een veilige exploitatie, 

van het toepassingsgebied van hoofdstuk 

III uitsluiten: 

Or. en 

Motivering 

Elke lidstaat moet erop toezien dat alle bestaande veiligheids- en 

spoorwegexploitatievoorschriften van zijn nationale wetgeving in acht worden genomen, ook 

als zij uiteindelijk een vrijstelling verlenen. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Amendement  147 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) spoor netten die alleen bestemd zijn 

voor stads- en voorstadsvervoerdiensten 

voor reizigers; 

(b) spoor netten die alleen voor stads- en 

voorstadsvervoerdiensten voor reizigers 

worden gebruikt door slechts één 

spoorwegonderneming, die niet onder 

lid 1 valt, zolang geen andere aanvrager 

eveneens capaciteit op dat net aanvraagt; 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking van de aard van regionale netwerken en diensten voor passagiersvervoer die 

van de toepassing van hoofdstuk IV kunnen worden uitgesloten, voor zover zij niet onder lid 1 

vallen. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Amendement  148 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) "stads- en voorstadsvervoersdiensten": 

vervoersdiensten die beantwoorden aan de 

behoeften van een stedelĳk centrum of een 

agglomeratie en aan de behoeften aan 

vervoer tussen dat centrum of die 

agglomeratie en de omliggende gebieden; 

(6) "stads- en voorstadsvervoersdiensten": 

spoorwegdiensten die worden verzorgd op 

andere netwerken dan spoorgebonden 

vervoersvormen als metro of tram 

teneinde te beantwoorden aan de behoeften 

van een stedelijk centrum of een 

agglomeratie en aan de behoeften aan 

vervoer tussen dat centrum of die 

agglomeratie en de omliggende gebieden; 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking van de aard van de betrokken spoornetwerken en de betrokken 

spoorwegdiensten die op dergelijke netwerken worden verzorgd. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Amendement  149 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) "aanvrager": een 

spoorwegonderneming en andere 

natuurlijke en/of rechtspersonen, zoals de 

bevoegde overheidsinstanties in de zin van 

Verordening (EG) nr. 1370/2007 en 

verladers, expediteurs en exploitanten van 

gecombineerd vervoer, die om redenen van 

openbare dienst of om commerciële 

redenen belang hebben bij de verwerving 

van infrastructuurcapaciteit; 

(12) "aanvrager": een 

vergunninghoudende 

spoorwegonderneming die om redenen van 

openbare dienst of om commerciële 

redenen belang heeft bij de verwerving van 

infrastructuurcapaciteit met het oog op de 

exploitatie van spoorwegdiensten; 

Or. en 

Motivering 

Gezien het feit dat de reservering van de toewijzing van capaciteit complexe technische 

kennis vereist, terwijl misbruik of het wisselen van sporen moet worden voorkomen, moet een 

aanvrager een vergunninghoudende spoorwegonderneming zijn. Een uitbreiding tot andere 

aanvragers naast spoorwegondernemingen, zoals expediteurs en pakketdiensten, is niet in 

overeenstemming met artikel 15 van Verordening (EU) nr. 913/2010. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Amendement  150 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Beheer van spoorwegondernemingen 

volgens commerciële beginselen 

Beheer van spoorwegondernemingen 

Or. en 

Motivering 

Spoorwegdiensten maken ook deel uit van de dienst van algemeen belang, en zijn daarom niet 

beperkt tot commerciële beginselen waarnaar niet langer wordt verwezen in de 

besluitvorming van de lidstaten tot vaststelling van openbaredienstverplichtingen. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Amendement  151 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de 

spoorwegondernemingen in de gelegenheid 

hun activiteiten aan de markt aan te passen 

en deze te beheren onder 

verantwoordelijkheid van hun 

leidinggevende organen, ten einde 

doeltreffende en passende diensten te 

verlenen tegen de laagst mogelijke kosten 

met inachtneming van de vereiste 

kwaliteit van de dienstverlening. 

De lidstaten stellen de 

spoorwegondernemingen in de gelegenheid 

hun activiteiten aan de markt aan te passen 

en betrouwbare, efficiënte en passende 

spoorwegdiensten te leveren, met inbegrip 

van het vervullen van 

openbaredienstverplichtingen in het kader 

van spoorwegvervoer als dienst van 

algemeen belang. 

Or. en 

Motivering 

De transformatie van spoorwegondernemingen in marktgerichte actoren laat hun verplichting 

om in het kader van met de lidstaten gesloten contracten openbare diensten te verrichten 

onverlet. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Amendement  152 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een lidstaat direct of indirect 

eigenaar is van een 

spoorwegonderneming of zeggenschap 

erover uitoefent, gaan zijn 

controlerechten niet verder dan de met het 

bestuur verband houdende rechten die het 

nationale vennootschapsrecht toekent aan 

de aandeelhouders van privaatrechtelijke 

naamloze vennootschappen. De in lid 3 

bedoelde richtsnoeren voor het algemene 

beleid, die een lidstaat kan vaststellen 

voor ondernemingen in het kader van de 

uitoefening van het 

aandeelhouderstoezicht, mogen alleen 

van algemene aard zijn en doen geen 

afbreuk aan de specifieke 

bedrijfsbeslissingen van de bestuurders. 

geschrapt 

Or. en 

Motivering 

De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de raad van bestuur, die bij de naleving van de 

toepasselijke uitvoeringsvoorschriften rekening houdt met de wil van de aandeelhouders. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Amendement  153 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten kunnen het in artikel 10 

bedoelde toegangsrecht beperken op 

verbindingen tussen een vertrekpunt en een 

bestemming waarvoor een of meer 

openbaredienstcontracten overeenkomstig 

de geldende Uniewetgeving zijn gesloten. 

Deze beperking mag niet tot gevolg 

hebben, dat het recht op het internationale 

traject passagiers te laten instappen op elk 

station en hen  te laten uitstappen op een 

ander station, ook wanneer die in dezelfde 

lidstaat liggen, wordt beperkt, behalve 

wanneer de uitoefening van dit recht het 

economische evenwicht van een 

openbaredienstcontract in gevaar zou 

brengen. 

1. De lidstaten of de betrokken lokale 

autoriteiten die een 

openbaredienstcontract opstellen, kunnen 

het in artikel 10 bedoelde toegangsrecht 

beperken op verbindingen tussen een 

vertrekpunt en een bestemming waarvoor 

een of meer openbaredienstcontracten 

overeenkomstig de geldende 

Uniewetgeving zijn gesloten. Deze 

beperking mag niet tot gevolg hebben, dat 

het recht op het internationale traject 

passagiers te laten instappen op elk station 

en hen te laten uitstappen op een ander 

station, ook wanneer die in dezelfde 

lidstaat liggen, wordt beperkt, behalve 

wanneer de uitoefening van dit recht het 

sociaaleconomische evenwicht van een 

openbaredienstcontract en de daarin 

vervatte doelstellingen van het 

cohesiebeleid in gevaar zou brengen. 

Or. en 

Motivering 

Bij de besluitvorming over het recht van toegang of het recht om passagiers te laten instappen 

moet rekening worden gehouden met het beleid inzake sociale cohesie en daarmee verband 

houdende doelstellingen op het gebied van vervoer die in een openbaredienstcontract zijn 

vastgelegd. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Amendement  154 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eén Europese spoorwegruimte (herschikking) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Of het economische evenwicht van een 

openbaredienstcontract  al dan niet in 

gevaar  komt, wordt door de in artikel 55 

bedoelde toezichthoudende instantie of 

instanties bepaald op basis van een 

objectieve economische analyse aan de 

hand van vooraf vastgestelde criteria, op 

verzoek van een van de volgende partijen: 

De in artikel 55 bedoelde toezichthoudende 

instantie of instanties kan worden verzocht 

om in het geval van een geschil over de 

door de autoriteit overeenkomstig lid 1 

van dit artikel genomen beslissing een 

besluit te nemen op basis van een 

objectieve economische analyse aan de 

hand van vooraf vastgestelde criteria, op 

verzoek van een van de volgende partijen: 

Or. en 

Motivering 

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

te komen. 

 

 


