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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. ..../2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί των στατιστικών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, 3

                                                
1 ΕΕ C 180E της 26.6.2001, σελ. 94.
2 ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σελ. 63.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεµβρίου 2001 (ΕΕ L 72 της 21.3.2001,

σ. 58), κοινή θέση του Συµβουλίου της .............(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ..............(δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Οι σιδηρόδροµοι αποτελούν σηµαντικό µέρος των δικτύων µεταφορών της Κοινότητας.

(2) Η Επιτροπή χρειάζεται τις στατιστικές σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές

εµπορευµάτων και επιβατών προκειµένου να παρακολουθήσει και να αναπτύξει την κοινή

πολιτική µεταφορών καθώς και τα στοιχεία των πολιτικών για τις περιφέρειες και τα

διευρωπαϊκά δίκτυα που αφορούν τις µεταφορές.

(3) Οι στατιστικές σχετικά µε την ασφάλεια των σιδηροδρόµων απαιτούνται από την Επιτροπή

προκειµένου να προετοιµάσει και να παρακολουθήσει τις κοινοτικές δράσεις στον τοµέα της

ασφάλειας των µεταφορών.

(4) Οι κοινοτικές στατιστικές σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές απαιτούνται επίσης για

την εκπλήρωση των αποστολών ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 10β της οδηγίας

91/440/EΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών

σιδηροδρόµων 1.

(5) Οι κοινοτικές στατιστικές σχετικά µε όλους τους τρόπους µεταφορών θα πρέπει να

συλλέγονται σύµφωνα µε κοινές έννοιες και πρότυπα, µε σκοπό την επίτευξη της µέγιστης

συγκρισιµότητας µεταξύ των τρόπων µεταφορών.

(6) Η αναδιάρθρωση της σιδηροδροµικής βιοµηχανίας σύµφωνα µε την οδηγία 91/440/ΕΟΚ,

καθώς και οι αλλαγές στο είδος πληροφοριών που απαιτούνται από την Επιτροπή και από

άλλους χρήστες των κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές,

καθιστούν παρωχηµένες τις διατάξεις της οδηγίας 80/1177/EΟΚ του Συµβουλίου της 4ης

∆εκεµβρίου 1980 περί των στατιστικών καταστάσεων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές

εµπορευµάτων πλαίσιο περιφερειακής πολιτικής 2 σε σχέση µε τη συλλογή στατιστικών από

συγκεκριµένους οργανισµούς κύριων σιδηροδροµικών δικτύων.

                                                
1 ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σελ. 25. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της 15.3.2001,
σελ. 1).

2 ΕΕ L 350 της 23.12.1980, σελ. 23. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης του 1994.
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(7) Η συνύπαρξη δηµόσιων και ιδιωτικών σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται σε µια εµπορική αγορά σιδηροδροµικών µεταφορών απαιτεί ρητό

καθορισµό των στατιστικών πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται από όλες τις

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και να διαδίδονται από την Eurostat.

(8) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης, η

δηµιουργία κοινών στατιστικών προτύπων που θα επιτρέπουν την παραγωγή εναρµονισµένων

στατιστικών είναι µια δράση που µπορεί να αναληφθεί αποτελεσµατικά µόνο σε κοινοτικό

επίπεδο. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εφαρµοστούν σε κάθε κράτος µέλος υπό την

εποπτεία των οργάνων και ιδρυµάτων που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση των επίσηµων

στατιστικών.

(9) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά µε τις

κοινοτικές στατιστικές 1 παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις που ορίζει ο παρών

κανονισµός.

(10) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2.

(11) Ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος, που συστάθηκε µε την

απόφαση 89/382 (EΟΚ/Ευρατόµ) της 19ης Ιουνίου 1989 για τη σύσταση επιτροπής του

στατιστικού προγράµµατος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 3 σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν

λόγω απόφασης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σελ. 1.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23.
3 ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σελ. 47.
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Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση κοινών κανόνων για την παραγωγή κοινοτικών

στατιστικών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

Ο παρών κανονισµός καλύπτει όλους τους σιδηροδρόµους στην Κοινότητα. Κάθε κράτος µέλος

παρέχει στατιστικές σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές στην εθνική του επικράτεια. Εάν µια

επιχείρηση σιδηροδροµικών µεταφορών δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη,

τότε οι αρµόδιες εθνικές αρχές καλούν την εν λόγω επιχείρηση να υποβάλει για κάθε κράτος στο

οποίο δραστηριοποιείται χωριστά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι δυνατή η έκδοση των στατιστικών

των επί µέρους κρατών.

Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού :

(α) τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σε βιοµηχανικές

και παρόµοιες εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων,

(β) τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν κυρίως τοπικές τουριστικές υπηρεσίες,

όπως οι διατηρητέοι ατµοκίνητοι σιδηρόδροµοι ιστορικού χαρακτήρα,
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Άρθρο 3

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

(α) «δηλούν κράτος»: είναι το κράτος µέλος που διαβιβάζει τα στοιχεία στην Eurostat,

(β) «εθνικές αρχές»: είναι τα εθνικά στατιστικά ιδρύµατα και τα άλλα όργανα τα οποία είναι

αρµόδια σε κάθε κράτος µέλος για την παραγωγή των κοινοτικών στατιστικών,

(γ) «σιδηροδροµικές επιχειρήσεις»: κάθε δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση η οποία παρέχει

υπηρεσίες για τη σιδηροδροµική µεταφορά εµπορευµάτων ή/και επιβατών.

2. Οι ορισµοί της παραγράφου 1 µπορεί να αναπροσαρµόζονται και µπορεί να θεσπίζονται

πρόσθετοι ορισµοί οι οποίοι θα είναι αναγκαίοι προκειµένου να εξασφαλιστεί η εναρµόνιση των

στατιστικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Συλλογή των στοιχείων

1. Οι στατιστικές που πρέπει να συλλέγονται ορίζονται στα παραρτήµατα του παρόντος

κανονισµού. Καλύπτουν τα ακόλουθα είδη στοιχείων:

(α) ετήσιες στατιστικές σχετικά µε τις µεταφορές εµπορευµάτων - υποβολή λεπτοµερών

εκθέσεων (Παράρτηµα A),

(β) ετήσιες στατιστικές σχετικά µε τις µεταφορές εµπορευµάτων - υποβολή απλουστευµένων

εκθέσεων (Παράρτηµα B),
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(γ) ετήσιες στατιστικές σχετικά µε τις µεταφορές επιβατών - υποβολή λεπτοµερών εκθέσεων

(Παράρτηµα Γ),

(δ) ετήσιες στατιστικές σχετικά µε τις µεταφορές επιβατών - υποβολή απλουστευµένων

εκθέσεων (Παράρτηµα ∆),

(ε) τριµηνιαίες στατιστικές σχετικά µε τις µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών

(Παράρτηµα E),

(στ) περιφερειακές στατιστικές σχετικά µε τις µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών

(Παράρτηµα ΣΤ),

(ζ) στατιστικές σχετικά µε τις ροές κυκλοφορίας στο σιδηροδροµικό δίκτυο (Παράρτηµα Ζ),

(η) στατιστικές σχετικά µε τα ατυχήµατα (Παράρτηµα H).

2. Τα παραρτήµατα Β και ∆ ορίζουν τις απαιτήσεις υποβολής απλουστευµένων εκθέσεων που

µπορούν να χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη ως εναλλακτικές των κανονικών λεπτοµερών

εκθέσεων που ορίζονται στα παραρτήµατα Α και Γ, για επιχειρήσεις µε συνολικό όγκο µεταφορών

εµπορευµάτων ή επιβατών µικρότερο των 500 εκατοµµυρίων τονοχιλιοµέτρων ή 200

εκατοµµυρίων επιβατοχιλιοµέτρων αντίστοιχα. Τα όρια αυτά µπορούν να προσαρµοστούν

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη παρέχουν επίσης κατάλογο των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων για τις οποίες

παρέχονται στατιστικές, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Θ.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, τα εµπορεύµατα ταξινοµούνται σύµφωνα µε το

παράρτηµα Ι. Τα επικίνδυνα εµπορεύµατα ταξινοµούνται επιπλέον σύµφωνα µε το παράρτηµα K.

5. Τα περιεχόµενα των παραρτηµάτων µπορούν να αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2.
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Άρθρο 5

Πηγές των στοιχείων

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό να συµµετάσχει στη συλλογή των

στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.

2. Τα απαραίτητα στοιχεία µπορούν να λαµβάνονται µε τη χρήση οποιουδήποτε συνδυασµού

των ακόλουθών πηγών:

(α) υποχρεωτικές έρευνες,

(β) διοικητικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων που συλλέγονται από τις

κανονιστικές αρχές,

(γ) διαδικασίες στατιστικής εκτίµησης,

(δ) στοιχεία που παρέχονται από επαγγελµατικές οργανώσεις της σιδηροδροµικής βιοµηχανίας,

(ε) µελέτες ad hoc.

3. Οι εθνικές αρχές λαµβάνουν µέτρα για το συντονισµό των χρησιµοποιούµενων πηγών των

στοιχείων και για την εξασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών που διαβιβάζονται στην Eurostat.
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Άρθρο 6

∆ιαβίβαση των στατιστικών στην Eurostat

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Eurostat τις στατιστικές που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2. Οι ρυθµίσεις για τη διαβίβαση των στατιστικών που αναφέρονται στο άρθρο 4 θεσπίζονται

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

∆ιάδοση

1. Οι κοινοτικές στατιστικές που βασίζονται στα προσδιοριζόµενα στα παραρτήµατα Α έως Η

του παρόντος κανονισµού στοιχεία διαδίδονται από την Eurostat. Στο πλαίσιο αυτό, και

λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρόµων, τα στοιχεία που

θεωρούνται εµπιστευτικά βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97

του Συµβουλίου µπορούν να δηµοσιοποιηθούν µόνον αν:

(α) το κοινό στα κράτη µέλη έχει ήδη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ή

(β) οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δώσουν προηγουµένως τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη

δηµοσιοποίηση των στοιχείων.

Οι εθνικές αρχές ζητούν από τις εν λόγω επιχειρήσεις την άδεια δηµοσιοποίησης των αναγκαίων

στοιχείων, όταν δε διαβιβάζουν τα στοιχεία στην Eurostat την ενηµερώνουν για το αποτέλεσµα του

διαβήµατός τους.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Θ δεν διαδίδονται.



8652/2/02 REV 2 LAM/νφ 9
DG C IV   EL

Άρθρο 8

Ποιότητα των στατιστικών

1. Προκειµένου να βοηθήσει τα κράτη µέλη να διατηρήσουν την ποιότητα των στατιστικών

στον εν λόγω τοµέα, η Eurostat αναπτύσσει και εκδίδει µεθοδολογικές συστάσεις. Οι συστάσεις

αυτές λαµβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές των εθνικών αρχών, των σιδηροδροµικών

επιχειρήσεων και των επαγγελµατικών οργανώσεων της σιδηροδροµικής βιοµηχανίας.

2. Η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων αξιολογείται από την Eurostat. Για το σκοπό αυτό,

έπειτα από αίτηση της Eurostat, τα κράτη µέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους που

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των στατιστικών.

Άρθρο 9

Έκθεση

Μετά τη συλλογή στοιχείων για διάστηµα τριών ετών, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εµπειρία που αποκτήθηκε από τις

εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, συνοδευοµένη, εφόσον

απαιτείται, από κατάλληλες προτάσεις. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της

ποιοτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 8. Αξιολογεί τις επιπτώσεις που έχει στην

ποιότητα των σιδηροδροµικών στατιστικών η εφαρµογή στον παρόντα κανονισµό των διατάξεων

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97 σχετικά µε το στατιστικό απόρρητο. Επίσης αξιολογεί τα οφέλη

της διαθεσιµότητας στατιστικών στον εν λόγω τοµέα, το κόστος της λήψης τέτοιων στατιστικών

και τη σχετική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.



8652/2/02 REV 2 LAM/νφ 10
DG C IV   EL

Άρθρο 10

∆ιαδικασίες εφαρµογής

Τα ακόλουθα µέτρα εφαρµογής λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11

παράγραφος 2 :

(α) αναπροσαρµογή του κατώτατου ορίου για την υποβολή απλουστευµένων εκθέσεων

(άρθρο 4),

(β) αναπροσαρµογή των ορισµών και θέσπιση πρόσθετων ορισµών (άρθρο 3),

(γ) αναπροσαρµογή των περιεχοµένων των παραρτηµάτων (άρθρο 4),

(δ) ρυθµίσεις για τη διαβίβαση των στοιχείων στην Eurostat (άρθρο 6),

(ε) ορισµός των κατευθυντήριων γραµµών για τις εκθέσεις για την ποιότητα και την

συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων.

Άρθρο 11

∆ιαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος που συστάθηκε µε

το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 τηρουµένων των διατάξεων του

άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του

Συµβουλίου είναι τρεις µήνες.
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3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 12

Οδηγία 80/1177/ΕΟΚ

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν τα αποτελέσµατα για το 2002 σύµφωνα µε την

οδηγία 80/1177/ΕΟΚ.

2. Η οδηγία 80/1177/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________



8652/2/02 REV 2 LAM/νφ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α DG C IV   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ -ΥΠΟΒΟΛΗ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος των
µεταβλητών και των
µονάδων µέτρησης

µεταφερόµενα εµπορεύµατα σε:
- τόνους
- τονοχιλιόµετρα

κινήσεις εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών σε:
- χιλιόµετρα ανά αµαξοστοιχία

αριθµός µεταφερόµενων µονάδων διατροπικών (συνδυασµένων)
µεταφορών σε:
- αριθµό
- TEU (για τα εµπορευµατοκιβώτια και τα κινητά κιβώτια)

Περίοδος αναφοράς 1 έτος
Συχνότητα κάθε έτος
Κατάλογος των
πινάκων µε την
υποδιαίρεση για κάθε
πίνακα

Πίνακας A1: µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανά είδος µεταφορών

Πίνακας Α2: µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανά είδος εµπορευµάτων
(Παράρτηµα Ι)

Πίνακας A3: µεταφερόµενα εµπορεύµατα (για τη διεθνή και τη
διαµετακοµιστική κυκλοφορία) ανά χώρα φόρτωσης και χώρα
εκφόρτωσης

Πίνακας A4: µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανά κατηγορία επικίνδυνων
εµπορευµάτων (Παράρτηµα K)

Πίνακας A5: µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανά είδος αποστολής
(προαιρετικός)

Πίνακας A6: µεταφερόµενα εµπορεύµατα σε µονάδες διατροπικών
(συνδυασµένων) µεταφορών ανά είδος µεταφορών και ανά είδος µονάδας
µεταφορών

Πίνακας A7: αριθµός πλήρων µεταφερόµενων µονάδων διατροπικών
(συνδυασµένων) µεταφορών ανά είδος µεταφορών και ανά είδος µονάδας
µεταφορών

Πίνακας A8: αριθµός κενών µεταφερόµενων µονάδων διατροπικών
(συνδυασµένων) µεταφορών ανά είδος µεταφορών και ανά είδος µονάδας
µεταφορών

Πίνακας Α9: κινήσεις εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών
Προθεσµία για τη
διαβίβαση των
στοιχείων

5 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος
αναφοράς για τους
πίνακες Α1, Α2 και Α3
Πρώτη περίοδος
αναφοράς για τους
πίνακες Α4, Α5, Α6,
Α7, Α8 και Α9

2003

2004
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Παρατηρήσεις 1. Το είδος µεταφορών υποδιαιρείται ως εξής:
-  εθνικές (εσωτερικές)
-  διεθνείς-εισερχόµενες
-  διεθνείς-εξερχόµενες
-  διαµετακοµιστικές

2. Το είδος αποστολής µπορεί να υποδιαιρείται ως εξής:
-  µεταφορές µε πλήρες τρένο
-  µεταφορές µε πλήρες βαγόνι
-  άλλες

3. Το είδος µονάδας µεταφορών υποδιαιρείται ως εξής:
-  εµπορευµατοκιβώτια και κινητά κιβώτια
-  ηµιρυµουλκούµενα (ασυνόδευτα)
-  οδικά οχήµατα (συνοδευόµενα)

4. Για τον πίνακα A3, η Eurostat και τα κράτη µέλη µπορούν να
θεσπίσουν διατάξεις µε σκοπό να διευκολύνουν την
ενοποίηση των στοιχείων που προέρχονται από επιχειρήσεις
σε άλλα κράτη µέλη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή
των στοιχείων αυτών.

5. Για τον πίνακα A4, τα κράτη µέλη αναφέρουν ποιες
κατηγορίες µεταφορών, εάν υπάρχουν, δεν καλύπτονται από
τα στοιχεία.

6. Για τους πίνακες Α2-Α8 όπου δεν παρέχονται πλήρη στοιχεία
για τις διαµετακοµιστικές µεταφορές, τα κράτη µέλη
αναφέρουν κάθε διαθέσιµο στοιχείο.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος
µεταβλητών και των
µονάδων µέτρησης

µεταφερόµενα εµπορεύµατα σε:
-  τόνους
-  τονοχιλιόµετρα

κινήσεις εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών σε:
-  χιλιόµετρα ανά αµαξοστοιχία

Περίοδος αναφοράς 1 έτος
Συχνότητα κάθε έτος
Κατάλογος των
πινάκων µε την
υποδιαίρεση για
κάθε πίνακα

Πίνακας Β1: µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανά είδος µεταφορών

Πίνακας Β2: κινήσεις εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών

Προθεσµία για τη
διαβίβαση των
στοιχείων

5 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος
αναφοράς

2004

Παρατηρήσεις 1. Το είδος µεταφορών υποδιαιρείται ως εξής:
-  εθνικές (εσωτερικές)
-  διεθνείς-εισερχόµενες
-  διεθνείς-εξερχόµενες
-  διαµετακοµιστικές

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος των
µεταβλητών και
των µονάδων
µέτρησης

µεταφερόµενοι επιβάτες σε:
- αριθµό επιβατών
- επιβατοχιλιόµετρα

κινήσεις εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών σε:
- χιλιόµετρα ανά αµαξοστοιχία

Περίοδος αναφοράς 1 έτος
Συχνότητα κάθε έτος
Κατάλογος των
πινάκων µε την
υποδιαίρεση για
κάθε πίνακα

Πίνακας Γ1: µεταφερόµενοι επιβάτες ανά είδος µεταφορών
(προσωρινά στοιχεία, αριθµός επιβατών µόνο).

Πίνακας Γ2: µεταφερόµενοι διεθνείς επιβάτες ανά χώρα
επιβίβασης και ανά χώρα αποβίβασης (προσωρινά στοιχεία,
αριθµός επιβατών µόνο).

Πίνακας Γ3: µεταφερόµενοι επιβάτες ανά είδος µεταφορών
(τελικά ενοποιηµένα στοιχεία)

Πίνακας Γ4: µεταφερόµενοι διεθνείς επιβάτες ανά χώρα
επιβίβασης και ανά χώρα αποβίβασης (τελικά ενοποιηµένα
στοιχεία, αριθµός επιβατών µόνο)

Πίνακας Γ5: κινήσεις εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών
Προθεσµία για τη
διαβίβαση των
στοιχείων

8 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς (πίνακες Γ1, Γ2,
Γ5)

14 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς (πίνακες Γ3, Γ4)
Πρώτη περίοδος
αναφοράς

2004

Παρατηρήσεις 1. Το είδος µεταφορών υποδιαιρείται ως εξής:
-  εθνικές (εσωτερικές)
-  διεθνείς

2. Για του πίνακες Γ1 και Γ2, τα κράτη µέλη µπορούν να
δηλώνουν προσωρινά στοιχεία µε βάση τις πωλήσεις
εισιτηρίων ή κάθε άλλη διαθέσιµη πηγή στο δηλούν κράτος.
Για τους πίνακες Γ3 και Γ4, τα κράτη µέλη δηλώνουν τα
τελικά ενοποιηµένα στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων και
των πληροφοριών σχετικά µε τις πωλήσεις εισιτηρίων εκτός
του δηλούντος κράτους. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να
λαµβάνονται είτε απευθείας από τις εθνικές αρχές των
άλλων χωρών είτε µέσω διεθνών ρυθµίσεων συµψηφισµού
των εισιτηρίων.

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος των
µεταβλητών και των
µονάδων µέτρησης

µεταφερόµενοι επιβάτες σε:
- αριθµό επιβατών
- επιβατοχιλιόµετρα

κινήσεις εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών σε:
- χιλιόµετρα ανά αµαξοστοιχία

Περίοδος αναφοράς 1 έτος
Συχνότητα κάθε έτος
Κατάλογος των
πινάκων µε την
υποδιαίρεση για
κάθε πίνακα

Πίνακας ∆1: µεταφερόµενοι.

Πίνακας ∆2: κινήσεις εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών

Προθεσµία για τη
διαβίβαση των
στοιχείων

8 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος
αναφοράς

2004

Παρατηρήσεις 1. Για τον πίνακα ∆1, τα κράτη µέλη µπορούν να δηλώνουν
στοιχεία µε βάση τις πωλήσεις εισιτηρίων στο δηλούν κράτος,
ή κάθε άλλη διαθέσιµη πηγή.

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κατάλογος των
µεταβλητών και των
µονάδων µέτρησης

µεταφερόµενα εµπορεύµατα σε:
- τόνους
- τονοχιλιόµετρα

µεταφερόµενοι επιβάτες σε :
- αριθµό επιβατών
- επιβατοχιλιόµετρα

Περίοδος αναφοράς 1 τρίµηνο
Συχνότητα κάθε τρίµηνο
Κατάλογος των
πινάκων µε την
υποδιαίρεση για
κάθε πίνακα

Πίνακας Ε1: µεταφερόµενα εµπορεύµατα.

Πίνακας Ε2: µεταφερόµενοι επιβάτες.

Προθεσµία για τη
διαβίβαση των
στοιχείων

3 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος
αναφοράς

Πρώτο τρίµηνο του 2004

Παρατηρήσεις 1. Οι πίνακες E1 και E2 µπορούν να καταρτιστούν µε βάση
προσωρινά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και εκτιµήσεων. Για τον
πίνακα Ε2, τα κράτη µέλη µπορούν να δηλώνουν στοιχεία µε βάση
τις πωλήσεις εισιτηρίων στο δηλούν κράτος ή κάθε άλλη διαθέσιµη
πηγή.

2. Οι στατιστικές αυτές παρέχονται για τις επιχειρήσεις που
καλύπτονται από τα παραρτήµατα Α και Γ.

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κατάλογος των
µεταβλητών και των
µονάδων µέτρησης

µεταφερόµενα εµπορεύµατα σε:
- τόνους

µεταφερόµενοι επιβάτες σε:
- αριθµό επιβατών

Περίοδος αναφοράς 1 έτος
Συχνότητα κάθε 5 έτη
Κατάλογος των
πινάκων µε την
υποδιαίρεση για
κάθε πίνακα

Πίνακας ΣΤ 1: εθνικές (εσωτερικές) µεταφορές εµπορευµάτων ανά
περιφέρεια φόρτωσης και περιφέρεια εκφόρτωσης (NUTS 2).

Πίνακας ΣΤ 2: διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων ανά περιφέρεια
φόρτωσης και περιφέρεια εκφόρτωσης (NUTS 2).

Πίνακας ΣΤ 3: εθνικές (εσωτερικές) µεταφορές επιβατών ανά
περιφέρεια επιβίβασης και περιφέρεια αποβίβασης (NUTS 2).

Πίνακας ΣΤ 4 : διεθνείς µεταφορές επιβατών ανά περιφέρεια
επιβίβασης και περιφέρεια αποβίβασης (NUTS 2)

Προθεσµία για τη
διαβίβαση των
στοιχείων

12 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος
αναφοράς

2005

Παρατηρήσεις 1. Όταν ο τόπος φόρτωσης ή εκφόρτωσης (πίνακες ΣΤ1, ΣΤ2) ή
επιβίβασης ή αποβίβασης (πίνακες ΣΤ3, ΣΤ4) βρίσκεται εκτός
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα κράτη µέλη δηλώνουν
µόνο τη χώρα.

2 Προκειµένου να βοηθήσει τα κράτη µέλη στην προετοιµασία
των πινάκων αυτών, η Eurostat τους παρέχει κατάλογο των
κωδικών της UIC για τους σταθµούς µε τους αντίστοιχους
κωδικούς NUTS.

3. Για τους πίνακες ΣΤ3 και ΣΤ4, τα κράτη µέλη µπορούν να
δηλώνουν στοιχεία µε βάση τις πωλήσεις εισιτηρίων ή κάθε
άλλη διαθέσιµη πηγή.

4. Οι στατιστικές αυτές παρέχονται για τις επιχειρήσεις που
καλύπτονται από τα παραρτήµατα Α και Γ.

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Κατάλογος των
µεταβλητών και των
µονάδων µέτρησης

µεταφορά εµπορευµάτων:
- αριθµός αµαξοστοιχιών

µεταφορά επιβατών:
- αριθµός αµαξοστοιχιών

άλλες υπηρεσίες (αµαξοστοιχίες υπηρεσίας κλπ ) (προαιρετικά):
- αριθµός αµαξοστοιχιών

Περίοδος αναφοράς 1 έτος
Συχνότητα κάθε 5 έτη
Κατάλογος των
πινάκων µε την
υποδιαίρεση για
κάθε πίνακα

Πίνακας Ζ 1: µεταφορά εµπορευµάτων, ανά τµήµα δικτύου.

Πίνακας Ζ 2: µεταφορά επιβατών, ανά τµήµα δικτύου.
Πίνακας Ζ3: άλλες υπηρεσίες (αµαξοστοιχίες υπηρεσίας κλπ), ανά
τµήµα δικτύου(προαιρετικά)

Προθεσµία για τη
διαβίβαση των
στοιχείων

18 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος
αναφοράς

2005

Παρατηρήσεις 1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν ένα σύνολο τµηµάτων δικτύου έτσι
ώστε να περιλαµβάνεται τουλάχιστον το διευρωπαϊκό δίκτυο
στην εθνική τους επικράτεια. ∆ιαβιβάζουν στην Eurostat:
- τις γεωγραφικές συντεταγµένες και άλλα στοιχεία που

είναι απαραίτητα για την αναγνώριση και την
αναπαράσταση σε χάρτη κάθε τµήµατος δικτύου καθώς
και τις συνδέσεις µεταξύ των τµηµάτων·

- πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά
(συµπεριλαµβανοµένης και της χωρητικότητας) των
τρένων που κυκλοφορούν σε κάθε τµήµα του δικτύου.

2. Κάθε τµήµα δικτύου που αποτελεί µέρος του σιδηροδροµικού
διευρωπαϊκού δικτύου αναγνωρίζεται µε ένα πρόσθετο
χαρακτηριστικό στο αρχείο των στοιχείων, προκειµένου να
µπορεί να ποσοτικοποιηθεί η κυκλοφορία στο εν λόγω δίκτυο.

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κατάλογος των µεταβλητών
και των µονάδων µέτρησης

- αριθµός ατυχηµάτων (πίνακες Η1, Η2)
- αριθµός νεκρών (πίνακας Η3)
- αριθµός σοβαρά τραυµατισµένων (πίνακας Η4)

Περίοδος αναφοράς 1 έτος
Συχνότητα κάθε έτος
Κατάλογος των πινάκων µε
την υποδιαίρεση για κάθε
πίνακα

Πίνακας Η 1: αριθµός ατυχηµάτων ανά είδος ατυχήµατος

Πίνακας Η 2: αριθµός ατυχηµάτων που σχετίζονται µε τη
µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων

Πίνακας Η 3: αριθµός νεκρών ανά είδος ατυχήµατος και
ανά κατηγορία ατόµου

Πίνακας Η 4: αριθµός σοβαρά τραυµατισµένων ανά είδος
ατυχήµατος και ανά κατηγορία ατόµου

Προθεσµία για τη διαβίβαση
των στοιχείων

5 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος αναφοράς 2004
Παρατηρήσεις 1. Tο είδος ατυχήµατος υποδιαιρείται ως εξής:

- συγκρούσεις (εξαιρουµένων των ατυχηµάτων
σε ισόπεδες διαβάσεις)

- εκτροχιασµοί
- ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις
- ατυχήµατα που προκαλούνται σε άτοµα από

κινούµενο τροχαίο εξοπλισµό
- πυρκαγιές σε τροχαίο εξοπλισµό
� άλλα
� σύνολο
Το είδος ατυχήµατος αναφέρεται στο πρωτογενές
ατύχηµα

2. Ο πίνακας H2 υποδιαιρείται ως εξής:
- συνολικός αριθµός ατυχηµάτων που

σχετίζονται µε τουλάχιστον ένα σιδηροδροµικό
όχηµα που µεταφέρει επικίνδυνα εµπορεύµατα,
όπως ορίζονται από τον κατάλογο
εµπορευµάτων που καλύπτει το παράρτηµα K

- αριθµός τέτοιων ατυχηµάτων στα οποία
ελευθερώνονται επικίνδυνες ουσίες

3. Η κατηγορία ατόµου υποδιαιρείται ως εξής :
- επιβάτες
- προσωπικό (συµπεριλαµβανοµένων και των

συµβασιούχων)
- άλλα
- σύνολο
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4. Τα στοιχεία των πινάκων H1-H4 παρέχονται για όλους
τους σιδηροδρόµους που καλύπτει ο παρών κανονισµός.

5. Κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη µπορούν να
διαβιβάζουν τις στατιστικές αυτές σύµφωνα µε τους
εθνικούς ορισµούς εάν δεν είναι διαθέσιµα τα στοιχεία
που αντιστοιχούν στους εναρµονισµένους ορισµούς (που
θεσπίστηκαν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11
παράγραφος 2).

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κατάλογος των
µεταβλητών και των
µονάδων µέτρησης

Βλέπε παρακάτω

Περίοδος αναφοράς 1 έτος
Συχνότητα κάθε έτος
Κατάλογος των
πινάκων µε την
υποδιαίρεση για
κάθε πίνακα

Βλέπε παρακάτω

Προθεσµία για τη
διαβίβαση των
στοιχείων

5 µήνες µετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος
αναφοράς

2003

Παρατηρήσεις Οι παρακάτω πληροφορίες (πίνακας Θ 1) διαβιβάζονται για κάθε
σιδηροδροµική επιχείρηση για την οποία παρέχονται στοιχεία
σύµφωνα µε τα παραρτήµατα A-H.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται προκειµένου:

- να ελεγχθεί ποιες επιχειρήσεις καλύπτονται από τους πίνακες
των παραρτηµάτων A-H

- να επικυρωθεί η κάλυψη των πινάκων A και Γ σε σχέση µε τη
συνολική δραστηριότητα των σιδηροδροµικών µεταφορών.
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Πίνακας Θ1
Αναγνώριση της πηγής στοιχείων

Θ1.1 ∆ηλούν κράτος
Θ1.2 Έτος αναφοράς
Θ1.3 Επωνυµία επιχείρησης (προαιρετικά)
Θ1.4 Χώρα στην οποία εδρεύει η επιχείρηση

Είδος δραστηριοτήτων
Θ1.2.1 Μεταφορές εµπορευµάτων: διεθνείς ναι/όχι
Θ1.2.2 Μεταφορές εµπορευµάτων: εθνικές

(εσωτερικές)
ναι/όχι

Θ1.2.3 Μεταφορές επιβατών: διεθνείς ναι/όχι
Θ1.2.4 Μεταφορές εµπορευµάτων: εθνικές

(εσωτερικές)
ναι/όχι

Στοιχεία που περιλαµβάνονται στους
πίνακες Α-Η
Παράρτηµα Α ναι/όχι
Παράρτηµα Β ναι/όχι
Παράρτηµα Γ ναι/όχι
Παράρτηµα ∆ ναι/όχι
Παράρτηµα Ε ναι/όχι
Παράρτηµα ΣΤ ναι/όχι
Παράρτηµα Ζ ναι/όχι
Παράρτηµα Η ναι/όχι
Επίπεδο δραστηριότητας µεταφορών
[προαιρετικά]

Θ1.3.1 Συνολικές µεταφορές εµπορευµάτων
(τόνοι)

Θ1.3.2 Συνολικές µεταφορές εµπορευµάτων
(τονοχιλιόµετρα)

Θ1.3.3 Συνολικές µεταφορές επιβατών
(επιβάτες)

Θ1.3.4 Συνολικές µεταφορές επιβατών
(επιβατοχιλιόµετρα)

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Οι ακόλουθες κατηγορίες εµπορευµάτων χρησιµοποιούνται µέχρις ότου οριστεί νέα ονοµατολογία

σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Κατηγορίες
εµπορευµάτων

Κεφάλαιο
της
στατιστικής
ονοµατολο-
γίας οδικών
µεταφορών
(NST/R)

Κατηγορίες
της
στατιστικής
ονοµατολογίας
οδικών
µεταφορών
(NST/R)

Περιγραφή

1 01 ∆ηµητριακά
2 02, 03 Γεώµηλα, έτερα λαχανικά, νωπά ή

κατεψυγµένα, νωποί καρποί και οπώρες
3 00, 06 Ζώντα ζώα, σακχαρότευτλα
4 05 Ξυλεία και φελλός
5

0

04, 09 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και
απορρίµµατα, έτερες πρώτες ύλες ζωικής ή
φυτικής προέλευσης

6 11, 12, 13, 14,
16, 17

Τρόφιµα και ζωοτροφές

7

1

18 Ελαιώδη
8 2 21, 22, 23 Στερεά ορυκτά καύσιµα
9 31 Ακατέργαστο πετρέλαιο
10

3
32, 33, 34 Πετρελαιοειδή προϊόντα

11 41, 46 Σιδηροµετάλλευµα, παλαιοσίδερα, κόνις
υψικαµίνων

12

4

45 Μετάλλευµα και µη σιδηρούχα απορρίµµατα
13 5 51, 52, 53, 54,

55, 56
Μεταλλουργικά προϊόντα

14 64, 69 Τσιµέντα, άσβεστος, µεταποιηµένα
οικοδοµικά υλικά

15

6

61, 62, 63, 65 Ακατέργαστα ή µεταποιηµένα ορυκτά
16 7 71,72 Φυσικά ή µεταποιηµένα λιπάσµατα
17 83 Καρβοχηµικά προϊόντα, πίσσα
18 81,82,89 Χηµικά προϊόντα, εκτός των καρβοχηµικών

προϊόντων και πίσσας
19

8

84 Κυτταρίνη και απορρίµµατα
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20 91, 92, 93 Οχήµατα και υλικά µεταφορών, µηχανές, κινητήρες
έστω και αποσυναρµολογηµένοι και τεµάχια

21 94 Είδη µεταλλικά
22 95 Ύαλοι, είδη εξ υάλου, προϊόντα κεραµευτικής
23 96, 97 ∆έρµατα, κλωστοϋφαντουργικά, είδη ένδυσης,

διάφορα βιοµηχανικά είδη
24

9

99 ∆ιάφορα είδη

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ K

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1 Εκρηκτικές ύλες και είδη

2 Αέρια, πεπιεσµένα, υγροποιηµένα ή διαλυµένα υπό πίεση

3 Εύφλεκτα υγρά

4.1 Εύφλεκτα στερεά

4.2 Ύλες υποκείµενες σε αυτόµατο ή αυτογενή ανάφλεξη

4.3 Ύλες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή µε το νερό

5.1 Οξειδωτικές ύλες

5.2 Οργανικά υπεροξείδια

6.1 Τοξικές ύλες

6.2 Μολυσµατικές ύλες

7 Ραδιενεργές ύλες

8 ∆ιαβρωτικές ύλες

9 ∆ιάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη

Παρατήρηση: οι κατηγορίες αυτές αντιστοιχούν στις κατηγορίες που ορίζονται στον κανονισµό

σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, γνωστό ως RID, ο οποίος

εκδόθηκε µε βάση την οδηγία 96/49/EΚ του Συµβουλίου της 23 Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση

των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων

εµπορευµάτων 1 και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της.

=====================

                                                
1 ΕΕ L 235 της 17.09.1996 σελ.25. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/6/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 30 της 1.2.2001, σ. 42).
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002
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∆ιοργανικός φάκελος :
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2002 για

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί των στατιστικών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές

Σκεπτικó του Συµβουλίου
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας υπ�όψη το άρθρο 285 της Συνθήκης ΕΚ και στα πλαίσια της διαδικασίας

συναπόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο καθόρισε την

κοινή του θέση επί σχεδίου κανονισµού περί των στατιστικών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές

µεταφορές την 27η Ιουνίου 2002.

Για τον καθορισµό της θέσης του αυτής, το Συµβούλιο έλαβε υπ�όψη τη γνώµη του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωσή του στις 4 Σεπτεµβρίου 2001 1 και τη

γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής που δόθηκε στις 30 Μαΐου 2001 2. Η

Επιτροπή των Περιφερειών παραιτήθηκε του δικαιώµατός της να εκφέρει γνώµη 3.

Σκοπός του σχεδίου κανονισµού είναι να εξασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων, συνολικών και

εναρµονισµένων κοινοτικών στατιστικών για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, προκειµένου να

παρακολουθούνται οι εξελίξεις στη σιδηροδροµική βιοµηχανία και να παρέχεται στήριξη

στην κατάρτιση µελλοντικών δράσεων, πράγµα που θα συµβάλει σοβαρά στη µεγαλύτερη

ασφάλεια των σιδηροδροµικών µεταφορών. Ο κανονισµός ορίζει ως εκ τούτου µια δέσµη

κοινών κανόνων για τις στατιστικές των σιδηροδροµικών µεταφορών µαζί µε λεπτοµερείς

προδιαγραφές για σύνολο στατιστικών πινάκων που θα πρέπει να παρέχεται. Ο κανονισµός

αυτός επιδιώκει να αντικαταστήσει την οδηγία 80/1177 του Συµβουλίου.

                                                
1 ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
2 ΕΕ C 221, 7.8.2001, σ. 63.
3 Επιστολή της 18.4.2001.
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο υποστηρίζει εκθύµως τον γενικό στόχο και το περιεχόµενο των προτάσεων της

Επιτροπής.  Το Συµβούλιο φρονεί συγκεκριµένα ότι, κατόπιν των προσφάτων εξελίξεων του

νοµοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων, οι βελτιωµένες

κοινοτικές στατιστικές για τις σιδηροδροµικές µεταφορές όντως συνιστούν απαραίτητο και

πολύτιµο εργαλείο για µια καλύτερη ανάλυση των εξελίξεων στη σιδηροδροµική βιοµηχανία,

καθώς και για καλύτερο σχεδιασµό των µελλοντικών δράσεων· µπορεί δε επί πλέον να

συµβάλουν στην µεγαλύτερη ασφάλεια του είδους αυτού των µεταφορών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, εκείνο που απασχόλησε το Συµβούλιο ήταν η απαίτηση

της δέουσας παροχής των συνήθων διασφαλίσεων εµπιστευτικότητας όσον αφορά τα

στατιστικά στοιχεία των συγκεκριµένων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η κοινή θέση του

Συµβουλίου προβλέπει (στο άρθρο 7) αυστηρότερες διατάξεις περί εµπιστευτικότητας κατά

τη χρήση και τη διάδοση στατιστικών στοιχείων από την Eurostat : θα πρέπει να ζητείται από

τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις εκ των προτέρων η άδεια να δηµοσιοποιηθούν τα στοιχεία

που κατονοµάζονται στα παραρτήµατα Α έως Η. Οι διατάξεις για τη διάδοση των στοιχείων

αυτών βασίζονται πλέον στο περί εµπιστευτικότητας άρθρο 13 παράγραφος 1 του

κανονισµού 322/97/ΕΚ του Συµβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει επίσης τις εξής αλλαγές :

− Ως συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 7, στο άρθρο 9 έχει προστεθεί µια διάταξη :

η έκθεση την οποία οφείλει να υποβάλει η Επιτροπή δυνάµει του εν λόγω άρθρου, τρία

χρόνια µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού, θα πρέπει να αξιολογεί και «τις

επιπτώσεις που έχει στην ποιότητα των σιδηροδροµικών στατιστικών η εφαρµογή στον

παρόντα κανονισµό των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97 σχετικά µε το

στατιστικό απόρρητο.»
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− Για να εµποδιστούν οι δυσµενείς διακρίσεις µεταξύ των µικρότερων σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη µέλη, η τρίτη περίπτωση του άρθρου 2 απαλείφθηκε· η
διάταξη αυτή εξαιρούσε τις επιχειρήσεις από όλες τις υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης,
εάν οι δραστηριότητές τους ανέρχονται συνολικά σε λιγότερο από το 2% της εθνικής
αγοράς - πράγµα που κατ�ουσίαν συνιστούσε δυσµενή διάκριση κατά των µικρότερων
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που δρούν σε µικρές εθνικές αγορές. Αντ�αυτού,
προστέθηκε στο άρθρο 4 παρ. 2 ένα απόλυτο όριο, το οποίο επιτρέπει στις µικρότερες
επιχειρήσεις που δεν το υπερβαίνουν να συµµορφώνονται µε απλουστευµένες
απαιτήσεις έκθεσης.

Το αναµφισβήτητο πλεονέκτηµα των αλλαγών αυτών έγκειται στο ότι θα µπορούν να
είναι διαθέσιµες περισσότερες πληροφορίες για µικρές και νεοεµφανιζόµενες
επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συχνά περιορισµένων διαστάσεων (και που στην αρχική
πρόταση θα εξαιρούνταν εντελώς από τις απαιτήσεις υποβολής έκθεσης).

− Στα παραρτήµατα έγιναν κάποιες ελάσσονες αλλαγές οι οποίες αφορούν τις
ηµεροµηνίες εφαρµογής των διαφόρων απαιτήσεων υποβολής έκθεσης, µε τις οποίες
ορισµένες απαιτήσεις υποβολής έκθεσης καθίστανται προαιρετικές αντί υποχρεωτικών,
προκειµένου να ικανοποιηθούν διάφορα µελήµατα εµπιστευτικότητας, καθώς επίσης
και αλλαγές απαραίτητες για τη βελτίωση της συνοχής µε την προτεινόµενη οδηγία περί
ασφάλειας των σιδηροδρόµων (COM (2002) 21 final).

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο δέχθηκε τρείς από τις πέντε τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο : τις τροπολογίες 1, 2 και 5.

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 3, η οποία ζητούσε τη συγκέντρωση πρόσθετων
στατιστικών για τις επενδύσεις σε υποδοµές του σιδηροδροµικού δικτύου, καθώς και την
τροπολογία 4, η οποία ζητούσε ακόµη λεπτοµερέστερη κατανοµή των τύπων επιβατηγών
αµαξοστοιχιών που χρησιµοποιούνται στις στατιστικές.  Κατά την άποψη του Συµβουλίου, τα
οφέλη που προκύπτουν από τη συλλογή τόσο λεπτοµερών πληροφοριών δεν αντισταθµίζουν
τον σηµαντικό διοικητικό φόρτο που θα προξενούσε η πρόσθετη αυτή απαίτηση στις
ενδιαφερόµενες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και αρχές.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 28.6.2002
SEC(2002) 733 τελικό

2001/0048 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου µε σκοπό την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις στατιστικές σχετικά µε τις

σιδηροδροµικές µεταφορές.
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2001/0048 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου µε σκοπό την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις στατιστικές σχετικά µε τις

σιδηροδροµικές µεταφορές.

1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000)798 τελικό – 2001/0048 COD):

12. 2. 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

30. 5. 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση:

4. 9. 2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 27. 6. 2002

2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η πρόταση αποσκοπεί στην αντικατάσταση του κανονισµού 80/1177/EΟΚ του Συµβουλίου
περί των στατιστικών καταστάσεων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων, µε ένα
νέο κανονισµό του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που θα καλύπτει τις στατιστικές
σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων καθώς και την
ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

Η Επιτροπή χρειάζεται τις στατιστικές για τις σιδηροδροµικές µεταφορές προκειµένου να
παρακολουθεί τις εξελίξεις που σηµειώνονται στην αγορά σιδηροδροµικών µεταφορών ώστε
να αξιολογεί τον αντίκτυπο των κοινοτικών δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση των
σιδηροδροµικών µεταφορών και να στηρίζει την προετοιµασία µελλοντικών δράσεων.

 3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Tο Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδό του το Σεπτέµβριο 2001, εξέδωσε νοµοθετικό ψήφισµα
υπέρ του προτεινόµενου κανονισµού που περιελάµβανε πέντε τροπολογίες.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο
εξέδωσε οµόφωνα κοινή θέση.
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Tρεις από τις πέντε τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµπεριλήφθηκαν
εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή κατ’αρχήν, στην κοινή θέση.

Συνολικά, η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής επειδή το
Συµβούλιο ενέκρινε την γενική διάρθρωση και τις βασικές διατάξεις της πρότασης.
Εντούτοις, οι διατάξεις περί εµπιστευτικότητας κατά τη χρήση και διάδοση των στοιχείων
που περιέχει η κοινή θέση είναι αυστηρότερες από εκείνες που είχε αρχικά προτείνει η
Επιτροπή, αλλά είναι σύµφωνες µε το δίκαιο και τις πρακτικές των κρατών µελών σε θέµατα
στατιστικών.

3.2 Αναλυτικές παρατηρήσεις

3.2.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και συµπεριλήφθηκαν
στην κοινή θέση

� Η τροπολογία 1 τροποποιεί την αιτιολογική σκέψη 4 ώστε να είναι σύµφωνη µε
την τελική έκδοση της οδηγίας 2001/12/EΚ (που δεν ήταν γνωστή όταν
ολοκληρώθηκε η πρόταση για τις στατιστικές σχετικά µε τις σιδηροδροµικές
µεταφορές).

� Η τροπολογία 2 προσθέτει ένα νέο τµήµα στο άρθρο 2, το οποίο
περιλαµβανόταν στην παράγραφο 16 της επεξηγηµατικής έκθεσης. Στο νέο αυτό
τµήµα προβλέπεται ότι ο µεταφορέας οφείλει να υποβάλει χωριστά στοιχεία για
κάθε κράτος στο οποίο παρέχει υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών.

3.2.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή αλλά δεν
συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση

� Η τροπολογία 4 εισάγει στο Παράρτηµα Ζ, που αφορά τα στοιχεία σχετικά µε
τις ροές κυκλοφορίας στο σιδηροδροµικό δίκτυο, υποδιαιρέσεις µε βάση το είδος
της αµαξοστοιχίας. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στον κανονισµό προβλέπεται
διαδικασία στο πλαίσιο επιτροπής για την προσαρµογή του Παραρτήµατος Ζ,
στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η υποβολή στατιστικών σχετικά µε τα
διάφορα είδη αµαξοστοιχιών.

3.2.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή αλλά
συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση

� Η τροπολογία 5 διαγράφει την αναφορά που γίνεται στο Παράρτηµα Ι σε "µετρό
ή ελαφρύ τρένο". Σε συνέχεια των αλλαγών που έγιναν στο Παράρτηµα Ι στο
πλαίσιο της Οµάδας Εργασίας του Συµβουλίου Μεταφορών, η Επιτροπή δήλωσε
ότι δεν αντιτίθεται πλέον στη διαγραφή της εν λόγω µεταβλητής εφόσον δεν
συλλέγονται στοιχεία για τα µετρό ή τις λοιπές αστικές αµαξοστοιχίες.

3.2.4 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και δεν
συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση

� Η τροπολογία 3 προσθέτει στο άρθρο 4 µία διάταξη για τη συλλογή στατιστικών
στοιχείων για τις επενδύσεις σε έργα σιδηροδροµικών υποδοµών. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την ανάγκη κατάρτισης των εν λόγω στατιστικών, θεωρεί όµως ότι ο
παρών κανονισµός δεν αποτελεί το κατάλληλο µέσο. Πράγµατι, ο κανονισµός
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(EΟΚ) 1108/70 προβλέπει ήδη τη συλλογή στοιχείων για τις δαπάνες που
πραγµατοποιούνται σε έργα υποδοµής για όλα τα µέσα µεταφοράς και ο οποίος
θα µπορούσε ενδεχοµένως να ενηµερωθεί. Επιπλέον, τα στοιχεία για τις
επενδύσεις σε έργα υποδοµής δεν θα προέρχονταν από τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις (που αποτελούν την τελική και κύρια πηγή στοιχείων
δραστηριότητας που καλύπτονται από τον προτεινόµενο κανονισµό), και η
ύπαρξη µία πρόσθετης πηγής στοιχείων θα καθιστούσε δυσχερέστερη την
αποτελεσµατική εφαρµογή του κανονισµού. Τέλος, η τροπολογία του
Κοινοβουλίου δεν περιέχει το νέο Παράρτηµα, που είναι απαραίτητο για τη
συλλογή των εν λόγω νέων στοιχείων. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή συµφωνεί µε
την κοινή θέση.

3.3 Nέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο

Οι αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο αφορούν:

� Κατώτατα όρια για την υποβολή εκθέσεων (άρθρο 4 παράγραφος 2)): η αρχική
πρόταση προέβλεπε δύο κατώτατα όρια: α) ένα κατώτατο όριο που στόχευε στην εξαίρεση
των µικρότερων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν συνολικά λιγότερο
από το 2% της αγοράς (άρθρο 2, τρίτο εδάφιο) και β) ένα κατώτατο όριο κάτω από το
οποίο θα ίσχυε η υποχρέωση υποβολής απλουστευµένων εκθέσεων, το οποίο επρόκειτο να
καθοριστεί σε ένα µεταγενέστερο στάδιο βάσει της διαδικασίας στο πλαίσιο επιτροπής
(άρθρο 4 παράγραφος 2)). Για να αποφευχθεί η ανοµοιογενής αντιµετώπιση των
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων µεταξύ µεγαλύτερων και µικρότερων κρατών µελών,
συµφωνήθηκε να καταργηθεί το κατώτατο όριο α) (δηλαδή να διαγραφεί το τρίτο εδάφιο
του άρθρου 2) και να προσδιοριστεί ρητά το κατώτατο όριο β) σε 500 εκατοµµύρια
τονοχιλιόµετρα ή σε 200 εκατοµµύρια επιβατοχιλιόµετρα (άρθρο 4 παράγραφος 2)), µε
δυνατότητα µεταγενέστερης προσαρµογής του µέσω της διαδικασίας στο πλαίσιο
επιτροπής. Οι αλλαγές αυτές διασαφηνίζουν πλήρως ποιες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
καλύπτονται από την απαίτηση υποβολής απλουστευµένων εκθέσεων και διασφαλίζουν
την οµοιογενέστερη κάλυψη της αγοράς σε όλα τα κράτη µέλη.

� Κοινοποίηση εµπιστευτικών στοιχείων (άρθρο 7 παράγραφος 1)): η Επιτροπή αρχικά
επιθυµούσε να κοινοποιούνται όλα ανεξαιρέτως τα εµπιστευτικά στοιχεία εκτός και αν
υπήρχε ρητή απαγόρευση εκ µέρους της επιχείρησης που τα υπέβαλε. Η "εξ ορισµού"
κοινοποίηση αυτή ήταν αντίθετη µε το τρέχον δίκαιο και τις τρέχουσες πρακτικές σε
θέµατα στατιστικών. Στο νέο κείµενο, τα εµπιστευτικά στοιχεία δεν θα κοινοποιούνται εξ
ορισµού. Ωστόσο, τα κράτη µέλη οφείλουν να ζητούν τη συγκατάθεση των επιχειρήσεων
για ενδεχόµενη κοινοποίηση όλων των εµπιστευτικών στοιχείων και να ενηµερώνουν την
Eurostat σχετικά µε το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων αυτών.

� Έκθεση (άρθρο 9): στην έκθεση θα περιλαµβάνεται επίσης ανάλυση του αντίκτυπου της
εµπιστευτικότητας στην ποιότητα των στατιστικών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές
µεταφορές.

� Πρώτες περίοδοι αναφοράς (Παραρτήµατα A-I): οι εν λόγω περίοδοι τροποποιήθηκαν
(το έτος αναφοράς έγινε 2004 ή 2005) για όλους τους πίνακες µε εξαίρεση τους πίνακες
A1-A3, µε σκοπό να δοθεί µεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στα κράτη µέλη να εφαρµόσουν
τον κανονισµό. Η παροχή στοιχείων για τους πίνακες A1-A3 θα ξεκινήσει το 2003 ώστε να
διασφαλιστεί η συνοχή µε τα στοιχεία που συγκεντρώνονται µε βάση την οδηγία
80/1177/EΟΚ, που θα καταργηθεί την 1.1.2003.
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� Παράρτηµα A: η υποβολή στοιχείων για τη διαµετακόµιση στους πίνακες Α2-Α8 παύει
να είναι υποχρεωτική εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Ο πίνακας Α5 αποκτά
προαιρετικό χαρακτήρα.

� Συνοχή µε την οδηγία για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων
(Παραρτήµατα A, B, Γ, ∆ και H): για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που απαιτούνται
για την κατάρτιση των Κοινών ∆εικτών Ασφάλειας που προβλέπονται στην προτεινόµενη
οδηγία για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (COM(2002) 21 τελικό),
προστίθενται τέσσερις νέοι πίνακες για τις κινήσεις αµαξοστοιχιών (πίνακες A9, B2, Γ5
και ∆2), καθώς και µία επιπλέον κατηγορία (“πυρκαγιές σε τροχαίο υλικό”) στον κατάλογο
των τύπων ατυχηµάτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Η.

� Παράρτηµα I: έγιναν διάφορες αλλαγές µε σκοπό την άρση των επιφυλάξεων για την
κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις επιµέρους σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Η
µεταβλητή που αφορά την επωνυµία της σιδηροδροµικής επιχείρησης (I1.3) έχει πλέον
προαιρετικό χαρακτήρα (µεταβλητές αριθ. I1.3.1-4). Επιπλέον, σύµφωνα µε την
τροπολογία αριθ. 5 του Κοινοβουλίου, διαγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν τη
δραστηριοποίηση της σιδηροδροµικής επιχείρησης σε µετρό ή λοιπές αστικές
αµαξοστοιχίες (µεταβλητή I1.2.5).

Όλες οι παραπάνω αλλαγές εγκρίνονται από την Επιτροπή επειδή αποσκοπούν στην
εναρµόνιση της συλλογής στοιχείων µε την οδηγία για την ασφάλεια των κοινοτικών
σιδηροδρόµων, στη διασφάλιση της ρεαλιστικής κάλυψης των στοιχείων ή στην τήρηση των
υφιστάµενων διατάξεων εµπιστευτικότητας.

Η επισυναπτόµενη δήλωση (Κεφάλαιο 5) της Επιτροπής για τη χρησιµοποίηση του επιπέδου
ταξινόµησης NUTS2 στο Παράρτηµα Ζ της πρότασης επισυνάπτεται στα συνοπτικά πρακτικά
του Συµβουλίου.

Tο Συµβούλιο συµφωνεί µε τη δήλωση της Επιτροπής.

3.4 Προβλήµατα που ανέκυψαν

Λόγω της µονοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών, η Επιτροπή
εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τις διατάξεις εµπιστευτικότητας που εφαρµόζονται όσον
αφορά την κοινοποίηση των στοιχείων. Ωστόσο, ακόµη και εάν οι αλλαγές του άρθρου 7
παράγραφος 1 και του Παραρτήµατος Ι περιορίζουν τις δυνατότητες χρήσης και διάδοσης
των στατιστικών στοιχείων, εξακολουθούν να είναι σύµφωνες µε την αρχική πρόταση της
Επιτροπής ή µε το ισχύον δίκαιο και πρακτικές σε θέµατα στατιστικών. Εποµένως, η κοινή
θέση εγκρίνεται από την Επιτροπή.

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή εκδίδει ευνοϊκή γνώµη για την κοινή θέση του Συµβουλίου.
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5 ∆ΗΛΩΣΗ

"∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις µεθοδολογικές εξελίξεις και τις πρακτικές χρήσεις των
στοιχείων µε σκοπό την επανεξέταση της περιφερειακής κατανοµής που πρέπει να
χρησιµοποιείται για το Παράρτηµα ΣΤ. Εάν κριθεί σκόπιµο, το Παράρτηµα ΣΤ θα
προσαρµοστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
11."


