
RECTIFICATIES 

Rectificatie van de definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2017/30 van de gewijzigde begroting 
nr. 5 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 9 van 12 januari 2018) 

In de inhoudsopgave en op bladzijde 1, in de titel: 

in plaats van:  „2017/30”, 

lezen:  „2018/30”.   

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2177 van de Commissie van 22 november 2017 
betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 307 van 23 november 2017) 

Bladzijde 3, overweging 16, eerste zin; bladzijde 10, artikel 13, lid 1, eerste en tweede alinea; bladzijde 11, artikel 13, 
lid 3: 

in plaats van:  „haalbaar”, 

lezen:  „levensvatbaar”. 

Bladzijde 4, artikel 2, lid 2, aanhef: 

in plaats van:  „Regelgevende instanties …”, 

lezen:  „De toezichthoudende instanties …”. 

Bladzijde 6, artikel 4, lid 2, onder i): 

in plaats van:  „i)  minstens voor dienstvoorzieningen die worden geëxploiteerd en spoorgebonden diensten die worden 
verleend door exploitanten die onder de directe of indirecte zeggenschap van een controlerende 
entiteit staan, modelcontracten voor de toegang en de algemene voorwaarden;”, 

lezen: „i) ten minste modelcontracten voor de toegang en algemene voorwaarden in het geval van dienstvoor
zieningen en spoorgebonden diensten die worden geëxploiteerd respectievelijk verleend door 
exploitanten die onder directe of indirecte zeggenschap van een controlerende entiteit staan;”. 

Bladzijde 8, artikel 7, lid 4: 

in plaats van:  „… de jongste drie jaar …”, 

lezen:  „… de laatste drie jaar …”. 

Bladzijde 9, artikel 10, lid 2; bladzijde 10, artikel 12, lid 5; bladzijde 11, artikel 13, lid 2; bladzijde 11, artikel 14, vierde 
streepje: 

in plaats van:  „haalbare”, 

lezen:  „levensvatbare”. 
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Bladzijde 10, artikel 12, titel: 

in plaats van:  „Haalbare alternatieven”, 

lezen:  „Levensvatbare alternatieven”. 

Bladzijde 10, artikel 12, lid 2: 

in plaats van: „2. Indien een verzoek niet kan worden ingewilligd, beoordelen de exploitant van een dienstvoor
ziening als genoemd in punt 2 van bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU en de aanvrager gezamenlijk of er 
haalbare en financieel levensvatbare alternatieven zijn voor de exploitatie van de betrokken goederen- of 
passagiersdienst via hetzelfde traject of via alternatieve trajecten. De aanvrager mag niet worden verplicht 
zijn ondernemingsplan bekend te maken.”, 

lezen: „2. Indien een verzoek niet kan worden ingewilligd, beoordelen de exploitant van een dienstvoor
ziening als genoemd in punt 2 van bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU en de aanvrager gezamenlijk of er 
levensvatbare alternatieven zijn om de betrokken goederen- of passagiersdienst via hetzelfde traject of via 
alternatieve trajecten onder economisch aanvaardbare voorwaarden te exploiteren. De aanvrager mag 
niet worden verplicht zijn ondernemingsplan bekend te maken.”.  
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