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Actualisering van het tre Spoorwegpakket
Tijdens de laatste vergadering van ETF, sector spoor, schetste voorzitter van de afdeling,

Guy GreiveLding, een stand van zaken over het 4e Spoorwegpakket.

We kunnen tl00r onze leden niet genoeg het betang

onderstrepen van dit thema, dat weliswaar heel tech-

nisch is en op Europees niveau wordt behandetd. De

bestissingen die ter zake worden genomen, zijn van

groot betang voor de NMBS en haar werknemers zodra

ze op nationaal vtak worden opgetegd.

Even herinneren
Een korte historische schetst van de verschittende

stappen die geteid hebben iot het openstetten van het

sp00rtlltegtlervoer voor de concurrentie is niet overbodig.

2001 - 1e Spoorwegpakket: openstetting voor de con-

currentie van het goederenverkeer op de transeuropese

netwerken.

?001+ - 2e Spoorwegpakket: de dienst voor goederen-

vervoer wordt in zijn geheel opengestetd IinternationaaI

efÍectief in 200ó en nationaaI goederenvervoer effectieÍ

in 2007).

Oprichting van nationate veitigheidsoverheden getinkt

met ERA [European Raitway Agency),

2007 - 3e Spoorwegpakket: openstetling voor de con-

currentie van de internationate commerciëte diensten

voor reizigers [efÍectief in 201 0).

Het 4e Spoorwegpakket
Het 4e Spoorwegpakket bestaat uit twee pijters: de eer-

ste is van technische aard [veitigheid en interoperabiti-

teii) en de tweede is van potitieke aard [opening van de

binnentandse markten van reizigers).

1/ De technische p'rjter

ln het Europees Partement werd in juni 2015 een

akkoord bereikt. lnhoud van het akkoord: het Europees

Spoorwegagentschap [ERA) zal een cruciate ro[ spelen

in de certificatie rran de S0's [spoorwegondernemin-

gen), de vergunning wor het rijdend materiee[ en de

inwerkingstetting van het ERTMS. Het agentschap zal

onder toezictrt sban van het Europees Partement.

Het agentschap krijgt 3 jaar om zich op die nieuwe

bevoegdheden voorte bereiden Iaanwerving personeet].

Voordien werden de TSI's [technische specificaties voor

interoperabititeit) binnen de sociate diatoog besproken :

dit is vandaag niet meer het gevat.

Actie van EïF: bij de S0's tussenkomen om de nodige

middeten te geven om de ETF deskundigen aan de werk-

groepen tlan het Agentschap te laten deetnemen.

2/ De potitieke pijter

De Raad van Ministers voor Transport bereikte op B okto-

ber 2015 een akkoord. Dit akkoord is nog niet deÍinitief,

want het zal nog moeten bekrachtigd worden door het

Europees Partement. Maar dat tijkt in orde te komen.

Succes voor ETF: de wettet'rjke scheiding tussen spoor-

wegonderneming en beheerder van de inÍrastructuur is

niet vereist.

Voorwaarden die echter worden gesteld: de rekeningen

moeten gescheiden btijven, betangenconfticten moeten

vermeden worden en de overdracht van Íondsen tussen

de entiteiten is streng verboden.

De voornaamste Íuncties [verdeling van de rijpaden en

de tariÍering voor de inÍrastructuur) moeten door een

onafhankelijke entiteit uitgeoeÍend worden.

De openstetling voor concurrentie zal de regel worden

voor de toekenning van de overeenkomsten van de

openbare diensten, maar afwijkingen zutten mogetijk

zijn om de rechtstreekse toewijzing te behouden [wat

het geval is in Betgië).

Die aÍwijkingen werden verdedigd door Betgië, Groot

Hertogdom Luxemburg en Nedertand.

Dit compromis is eveneens een succes voor EIF.

Alhoewel is overeengekomen dat de openbare toewijzing

op termijn de reÍerentieprocedure moet worden voor de

aanbesteding van de openbaredienstcontracten, zal de

rechtstreekse toewijzing de rege[ blijven tot 10 jaar na

de invoegetreding van de toekomstige regeting [*l
202ó). Nadien zulten die overeenkomsten echter nog

rechtstreeks kunnen toegewezen worden indien deze

aan een aantaI voorwaarden votdoen.

Zo zaI de rechtstreekse toewijzing mogetijk btijven

indien ze gepaard gaat met kwatiteitsverbeiering en/of

efficiëntie in de kosten van de spoorwegdiensten.

Prestatiecriteria zoats stiptheid, comfort, dienstverte-

ning, enz. zu[[en steeds meer tlan doorstaggevend

belang zijn in het kader van dergetijke evaluatie.

lndien het project als zodanig wordt aanvaard door 1ó

van de 25 Europese landen, zal dit toetaten om het nati-

onaal binnentands verkeer aan de historische operator

toe te kennen.

Actie van EïF: tobbying verzekeren bij de verschiltende

instanties opdat het project goed uitdraait en dat de

sociate aspecten bij een verandering van operator mee

0pgenomen worden, wat thans nog niet het geval is.

ln Betgië zal dat heel voordelig zijn voor de NMBS omdat

de liberatisering wordt uitgestetd tot in 202ó oÍ zetfs

2034 indien de laatste 10-jaartijkse overeenkomst in

2025 wordt gestoten.

[)e NMBS geniet dus van een uitstet dat haar de moge-

tijkheid moet bieden om de kwatiteit van de diensten te

verhogen, om de markt te kunnen behouden.

Deze opdracht zaI niet eenvoudig zijn wegens de betang'

rijke bijkomende besparingen die haarworden opgetegd.

De groep Spoor btijft waakzaam opdat de inspanningen

die gevraagd worden door deze verandering, rechtvaar-

dig zutten worden verdeeld en niet enkel op de rug van

de werknemers wordt afgeschoven.
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Een onbezorgd nieuwiaar !

Namens het VSAA, sedar Spoar, bied ik u mijn beste wensen aan y00r

een onbezorgd en een gelukkig nieuwjaar, net een goede gezondheid,

welvaart en sociale vooruitgang.
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