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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 13 Artikel 13 

Voorwaarden voor de toegang tot diensten Voorwaarden voor de toegang tot diensten 

1.  De spoorwegondernemingen hebben op 

een niet-discriminerende basis recht op het 

in bijlage III, punt 1, vastgestelde 

minimumtoegangspakket. 

1. De infrastructuurbeheerders voorzien 

alle spoorwegondernemingen op een niet-

discriminerende basis van het in bijlage III, 

punt 1, vastgestelde 

minimumtoegangspakket. 

2. De in bijlage III, punt 2 bedoelde 

diensten worden door alle aanbieders van 

dienstvoorzieningen op een niet-

discriminerende wijze verleend. 

2. Aanbieders van dienstvoorzieningen 

geven alle spoorwegondernemingen 

toegang tot de in Bijlage III, punt 2 

bedoelde voorzieningen, waaronder 

infrastructuur, en tot de in deze 

voorzieningen geleverde diensten op een 

niet-discriminerende wijze onder het in 

artikel 56 bedoelde toezicht van de 

toezichthoudende instantie. 

Wanneer de exploitant van de 

dienstvoorziening behoort tot een 

onderneming of entiteit die ook actief is en 

over een machtspositie beschikt op 

tenminste één van de markten voor 

spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 

voorziening wordt gebruikt, is de 

exploitant op zodanige wijze 

georganiseerd, dat hij juridisch, 

organisatorisch en wat de besluitvorming 

aangaat, onafhankelijk is van deze 

onderneming of entiteit.  

Wanneer de exploitant van een in bijlage 

III, punt 2, bedoelde dienstvoorziening 

behoort tot een onderneming of entiteit die 

ook op nationaal niveau actief is en daar 

over een machtspositie beschikt op 

tenminste één van de markten voor 

spoorwegvervoersdiensten waarvoor de 

voorziening wordt gebruikt, is de 

exploitant op zodanige wijze 

georganiseerd, dat hij organisatorisch en 

wat de besluitvorming aangaat, 

onafhankelijk is van deze onderneming of 

entiteit. De exploitant van een 

dienstvoorziening en deze onderneming of 
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entiteit houden afzonderlijke 

boekhoudingen, met inbegrip van 

afzonderlijke balansen en winst- en 

verliesrekeningen bij. 

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 moeten binnen vier 

weken worden beantwoord en mogen 

slechts worden afgewezen indien de 

dienstvoorziening over onvoldoende 

reservecapaciteit beschikt om aan die 

verzoeken gevolg te kunnen geven of 

wanneer er levensvatbare alternatieven zijn 

die hen in staat stellen, de betrokken 

goederen- of passagiersdienst op hetzelfde 

traject onder economisch aanvaardbare 

voorwaarden te exploiteren. Wanneer de 

exploitant van de dienstvoorziening een 

verzoek om toegang tot zijn 

dienstvoorziening afwijst, is hij verplicht 

een economisch en technisch 

levensvatbaar alternatief voor te stellen en 

zijn weigering schriftelijk te motiveren. 

Dit houdt voor de exploitant van de 

dienstvoorziening niet de verplichting in 

om te investeren in middelen of 

voorzieningen teneinde aan alle 

verzoeken van spoorwegondernemingen 

tegemoet te kunnen komen. 

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 

Wanneer de exploitant van de 

dienstvoorziening een conflict vaststelt 

tussen verschillende verzoeken, gebruikt 

hij zijn reservecapaciteit om de best 

mogelijk combinatie van alle nieuwe 

verzoeken voor te stellen. Wanneer geen 

levensvatbaar alternatief beschikbaar is en 

het op basis van aantoonbare behoeften 

onmogelijk is aan alle nieuwe 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 van een indiener van een 

verzoek de nodige maatregelen, met 

inachtneming van de behoeften van alle 

betrokken partijen, om ervoor te zorgen 

dat een passend deel van de 
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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. 

reservecapaciteit wordt voorbehouden aan 

andere spoorwegondernemingen dan die 

welke deel uitmaken van de onderneming 

of de entiteit waartoe de exploitant van de 

voorziening behoort, zonder dat darbij 

afbreuk mag worden gedaan aan diens 

eventuele openbaredienstverplichtingen. 

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 

tenminste twee opeenvolgende jaren niet 

is gebruikt, biedt de eigenaar de exploitatie 

van de voorziening aan voor leasing of 

verhuring. 

Wanneer de dienstvoorziening gedurende 

ten minste één jaar niet is gebruikt en 

spoorwegondernemingen aan de 

exploitant van de voorziening hun 

belangstelling te kennen hebben gegeven 

op basis van aantoonbare behoeften, biedt 

de eigenaar de exploitatie van de 

voorziening aan voor leasing of verhuring 

voor activiteiten die met de 

spoorwegsector verband houden, tenzij de 

exploitant van deze voorziening aantoont 

dat de voorziening onderworpen is aan 

een transformatieproces dat het gebruik 

ervan door een spoorwegonderneming in 

de weg staat. 

3. Indien de infrastructuurbeheerder een 

van de in bijlage III, punt 3, als 

"aanvullende diensten" vermelde diensten 

aanbiedt, verricht hij deze op verzoek op 

niet-discriminerende wijze aan een 

spoorwegonderneming. 

3. Indien de exploitant van de dienst een 

van de in bijlage III, punt 3, als 

"aanvullende diensten" vermelde diensten 

aanbiedt, verricht hij deze op verzoek op 

niet-discriminerende wijze aan een 

spoorwegonderneming. 

4.  De spoorwegondernemingen mogen de 

infrastructuurbeheerder of andere 

leveranciers om een bijkomende reeks in 

bijlage III, punt 4, opgenomen 

"ondersteunende diensten" verzoeken. De 

infrastructuurbeheerder is niet verplicht 

deze diensten te verlenen. 

4. De spoorwegondernemingen mogen de 

infrastructuurbeheerder of andere 

exploitanten van dienstvoorzieningen om 

een bijkomende reeks in bijlage III, punt 4, 

opgenomen "ondersteunende diensten" 

verzoeken. De infrastructuurbeheerder is 

niet verplicht deze diensten te verlenen. 

5. Bijlage III kan in het licht van de 

opgedane ervaring worden gewijzigd 

overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

procedure. 
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Motivering 

Het is essentieel dat de toegang tot onderhoudsfaciliteiten gevrijwaard blijft om niet het risico 

te lopen dat de kwaliteit van bestaande spoorwegdiensten wordt verstoord en/of de capaciteit 

van gevestigde exploitanten om aan hun openbaredienstverplichtingen te voldoen in gevaar 

wordt gebracht. 

 

 

 


