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9.11.2011 A7-0367/155 

Amendement  155 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Europese spoorwegruimte (herschikking) 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verzoeken van de 

spoorwegondernemingen om toegang tot 

de dienstvoorziening mogen slechts 

worden afgewezen, wanneer er 

levensvatbare alternatieven zijn die hen in 

staat stellen, de betrokken goederen- of 

passagiersdienst op hetzelfde traject onder 

economisch aanvaardbare voorwaarden te 

exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 

van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 

exploitant van de dienstvoorziening. 

De verzoeken van de 

spoorwegondernemingen om toegang tot 

de dienstvoorziening mogen slechts 

worden afgewezen, wanneer er 

levensvatbare alternatieven zijn die hen in 

staat stellen, de betrokken goederen- of 

passagiersdienst op hetzelfde traject onder 

economisch aanvaardbare voorwaarden te 

exploiteren. De bewijslast voor het bestaan 

van een levensvatbaar alternatief ligt bij de 

toezichthoudende instantie, ten einde 

geschillen en vertragingen uit te sluiten. 

Or. en 

Motivering 

Indien de toegang door de exploitant van de betrokken dienstvoorziening wordt geweigerd, 

kan de toezichthoudende instantie, die van de daartoe nodige informatie dient te worden 

voorzien, het gebruik van economisch levensvatbare alternatieve trajecten voorstellen. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Amendement  156 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Europese spoorwegruimte (herschikking) 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de exploitant van de 

dienstvoorziening een conflict vaststelt 

tussen verschillende verzoeken, tracht hij 

die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 

te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 

alternatief beschikbaar is en het op basis 

van aantoonbare behoeften onmogelijk is 

aan alle verzoeken om capaciteit voor de 

betrokken voorziening tegemoet te komen, 

neemt de in artikel 55 bedoelde 

toezichthoudende instantie uit eigen 

beweging of op grond van een klacht de 

nodige maatregelen om ervoor te zorgen, 

dat een passend deel van de capaciteit 

wordt voorbehouden aan andere 

spoorwegondernemingen dan die welke 

deel uitmaken van de onderneming of de 

entiteit waartoe de exploitant van de 

voorziening ook behoort. Nieuwe 

voorzieningen en technische installaties die 

specifiek voor een nieuw type rollend 

materieel zijn ontworpen, kunnen 

gedurende een periode van vijf jaar vanaf 

de start van de exploitatie worden 

voorbehouden voor één 

spoorwegonderneming. 

Wanneer de exploitant van de 

dienstvoorziening een conflict vaststelt 

tussen verschillende verzoeken, tracht hij 

die verzoeken zo goed mogelijk met elkaar 

te verzoenen. Wanneer geen levensvatbaar 

alternatief beschikbaar is en het op basis 

van aantoonbare behoeften onmogelijk is 

aan alle verzoeken om capaciteit voor de 

betrokken voorziening tegemoet te komen, 

neemt de in artikel 55 bedoelde 

toezichthoudende instantie op grond van 

een klacht de nodige maatregelen. 

Voorzieningen en technische installaties 

die specifiek voor een nieuwe type rollend 

materieel zijn ontworpen, zoals 

opgenomen in een openbaredienstcontract 

krachtens Verordening (EG) 1370/2007, 

kunnen worden voorbehouden voor de 

contracterende spoorwegexploitant voor 

de duur van het contract. In de overige 

gevallen kunnen deze faciliteiten 

gedurende een periode van tien jaar vanaf 

de start van de exploitatie worden 

voorbehouden voor één 

spoorwegonderneming. 

Or. en 
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Motivering 

In het kader van de eventueel door de toezichthoudende instantie genomen actie moet het 

tijdsbestek en het in de verzochte voorziening beschikbare personeel worden gerespecteerd. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Amendement  157 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Europese spoorwegruimte (herschikking) 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 

ten minste twee opeenvolgende jaren niet 

is gebruikt, biedt de eigenaar de 

exploitatie van de voorziening aan voor 

leasing of verhuring. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Zinloos in het licht van alle bepalingen die het recht van toegang tot spoorwegvoorzieningen 

verlenen. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Amendement  158 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Europese spoorwegruimte (herschikking) 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 31 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bijlage VIII, punt 1, kan in het licht van 

de opgedane ervaring worden gewijzigd 

overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

procedure. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

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

handelingen valt. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Amendement  159 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Europese spoorwegruimte (herschikking) 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 31 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bijlage VIII, punt 2, kan in het licht van 

de opgedane ervaring worden gewijzigd, 

overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

procedure, met name wat de 

differentiëring van de 

infrastructuurheffingen betreft. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

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

handelingen valt. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Amendement  160 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Europese spoorwegruimte (herschikking) 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 56 – lid 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De toezichthoudende instantie heeft de 

bevoegdheid, audits uit te voeren of 

externe audits te laten uitvoeren bij een 

infrastructuurbeheerder en, zo nodig, 

spoorwegondernemingen om de naleving 

van de in artikel 6 voorgeschreven 

boekhoudkundige scheiding te 

controleren. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het behoort niet tot de taakstelling van een toezichthoudende instantie om algemene audits 

uit te voeren met betrekking tot de activiteiten van de infrastructuurbeheerder en de 

spoorwegondernemingen. Terwijl de toezichthoudende instantie geschillen oplost, hebben de 

parlementaire autoriteiten de taak om te beoordelen of de bepalingen van de richtlijn die zij 

in hun wetgevingskader hebben omgezet, op correcte wijze ten uitvoer worden gelegd. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Amendement  161 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Europese spoorwegruimte (herschikking) 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 56 – lid 8 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bijlage X kan in het licht van de 

opgedane ervaring worden gewijzigd 

overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

procedure. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

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

handelingen valt. 

 

 


