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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/…

af …

om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport

for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og

ud fra følgende betragtninger:

1 Europa-Parlamentets holdning af 11.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets 
førstebehandlingsholdning af 18.7.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-
Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/20031 er der fastsat en fælles 

ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelige 

jernbanetransportstatistikker i Unionen.

(2) Statistikker over transport af gods og passagerer med jernbane er nødvendige for, at 

Kommissionen kan overvåge og udvikle den fælles transportpolitik samt de 

transportrelaterede dele af politikkerne vedrørende regionerne og de transeuropæiske net.

(3) Det er også nødvendigt med statistikker over jernbanesikkerhed for, at Kommissionen kan 

udarbejde og overvåge Unionens aktiviteter med hensyn til transportsikkerhed. Det 

Europæiske Jernbaneagentur indsamler data om ulykker i henhold til bilag I til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF2 , for så vidt angår fælles 

sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om 
statistik over jernbanetransport (EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed 
i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til 
jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet 
og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering 
("jernbanesikkerhedsdirektivet") (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).
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(4) Det er vigtigt at undgå dobbeltarbejde og optimere brugen af eksisterende oplysninger, der 

kan anvendes til statistiske formål. Med henblik herpå og for at give EU-borgerne og andre 

interessenter lettilgængelige og brugbare oplysninger om sikkerhed ved jernbanetransport 

og interoperabilitet i jernbanesystemet, herunder jernbaneinfrastrukturen, bør der 

fastlægges passende samarbejdsaftaler om statistiske aktiviteter mellem Kommissionens 

tjenestegrene og relevante enheder, også på internationalt plan.

(5) De fleste medlemsstater, der indberetter passagerdata til Kommissionen (Eurostat) i 

henhold til forordning (EF) nr. 91/2003, har jævnligt leveret de samme data for både de 

foreløbige og endelige datasæt.

(6) Der bør ved udarbejdelsen af europæiske statistikker være en balance mellem brugernes 

behov og den byrde, som pålægges respondenterne.

(7) Eurostat har i sin arbejdsgruppe og taskforce vedrørende jernbanetransportstatistik 

foretaget en teknisk analyse af de eksisterende jernbanetransportstatistikdata, der indsamles 

i medfør af de relevante bindende EU-retsakter, og af formidlingspolitikken med henblik 

på i videst muligt omfang at forenkle de forskellige aktiviteter, der er nødvendige for at 

udarbejde statistikker, samtidig med at det sikres, at slutresultatet opfylder de nuværende 

og fremtidige brugerbehov.
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(8) I sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de erfaringer, den har indhøstet i 

forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 91/2003, henviser Kommissionen til, 

at udviklingen på længere sigt sandsynligvis vil føre til, at de data, der allerede indsamles i 

henhold til den nævnte forordning, bortfalder eller forenkles, og til, at det er hensigten at 

afkorte dataindberetningsperioden for årlige data om jernbanepassagerer. Kommissionen 

bør fortsat med regelmæssige mellemrum fremlægge rapporter om gennemførelsen af den 

nævnte forordning.

(9) Forordning (EF) nr. 91/2003 tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af 

nævnte forordnings bestemmelser. Som følge af, at traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde ("traktaten") er trådt i kraft, bør de beføjelser, Kommissionen er tillagt i 

henhold til nævnte forordning, bringes i overensstemmelse med traktatens artikel 290 og 

291.

(10) For at afspejle nye udviklingstendenser i medlemsstaterne og samtidig bibeholde en 

harmoniseret indsamling af jernbanetransportdata i hele Unionen og for at fastholde den 

høje kvalitet af de data, der indberettes af medlemsstaterne, bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 290, for så 

vidt angår ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 for at tilpasse de tekniske definitioner 

og indføre yderligere tekniske definitioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, 

og at disse høringer udføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på 

samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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(11) Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller 

respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

(12) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 bør 

Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af, 

hvilke nærmere oplysninger der skal leveres til brug for rapporterne om resultaternes 

kvalitet og sammenlignelighed og ordningerne for Kommissionens (Eurostats) formidling 

af disse resultater. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111.

(13) Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt.

(14) Forordning (EF) nr. 91/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
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Artikel 1

I forordning (EF) nr. 91/2003 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 3 ændres således:

a) stk. 1, nr. 24)-30), udgår

b) stk. 2 affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af nærværende artikel 

for at tilpasse de i stk. 1, nr. 8)-10) og 21)-23), fastsatte tekniske definitioner og 

at indføre yderligere tekniske definitioner, når det er nødvendigt for at tage 

højde for nye udviklinger, som kræver, at der fastlægges en vis teknisk 

detaljeringsgrad for at sikre harmoniseringen af statistikker.

Kommissionen sikrer ved udøvelsen af disse beføjelser, at de delegerede 

retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig 

yderligere byrde. Kommissionen skal desuden behørigt begrunde de statistiske 

aktioner, som disse delegerede retsakter fastsætter, baseret, i det omfang det er 

relevant, på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af 

byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i 

artikel 14, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 223/2009*.

––––––––––––––––––––––

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 
om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 
322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om 
nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program 
(EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).".



10000/1/16 REV 1 7
DA

2) Artikel 4 ændres således:

a) stk. 1, litra b), d) og h), udgår

b) stk. 2 affattes således:

"2. Medlemsstaterne indberetter i henhold til bilag A og C data for virksomheder, 

der har:

a) en samlet godstransport på mindst 200 000 000 ton-km eller mindst 

500 000 ton

b) en samlet passagertransport på mindst 100 000 000 passager-km.

Indberetning i henhold til bilag A og C er fakultativ for så vidt angår 

virksomheder, der ligger under de tærskler, der er omhandlet i litra a) og b)."

c) stk. 3 affattes således:

"3. Medlemsstaterne indberetter i henhold til bilag L de samlede data for 

virksomheder, der ligger under de i stk. 2 omhandlede tærskler, hvis disse data 

ikke indberettes i henhold til bilag A og C, således som anført i bilag L.".
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3) Artikel 5, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) administrative data, herunder data indsamlet af tilsynsmyndighederne, navnlig 

jernbanefragtbrevet, hvis et sådant foreligger".

4) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

Formidling af data

Statistikker baseret på de data, der er angivet i bilag A, C, E, F, G og L, formidles af 

Kommissionen (Eurostat).

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af de nærmere ordninger 

for formidlingen af resultater. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2."

5) I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a) følgende stykke indsættes:

"1a. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten 

af de indberettede data."
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b) følgende stykker tilføjes:

"3. Med henblik på denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, 

i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data, der skal indberettes.

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de(n) 

nærmere ordninger, struktur, hyppighed og sammenlignelighed vedrørende 

standardkvalitetsrapporterne.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, 

stk. 2."

6) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Rapport om gennemførelse

Senest den 31. december 2020 og hvert fjerde år derefter forelægger Kommissionen efter 

høring af Udvalget for det Europæiske Statistiske System Europa-Parlamentet og Rådet en 

rapport om gennemførelsen af denne forordning og om fremtidige udviklinger.

I denne rapport tager Kommissionen hensyn til relevante oplysninger fra medlemsstaterne 

om kvaliteten af de indberettede data, de anvendte dataindsamlingsmetoder og oplysninger 

om mulige forbedringer og om brugernes behov.
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Rapporten skal navnlig:

a) vurdere de udarbejdede statistikkers nytteværdi for Unionen, medlemsstaterne, 

leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger i forhold til omkostningerne 

ved at udarbejde dem

b) vurdere kvaliteten af de indberettede data, de anvendte dataindsamlingsmetoder og 

de udarbejdede statistikkers kvalitet."

7) Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne 

artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for nærværende 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 

senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 3, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører 

ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er 

udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-

Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 

to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og 

Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har 

underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.".
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8) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved 

forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 

anvendelse.

_________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, 
s. 13)."

9) Artikel 12 udgår.

10) Bilag B, D, H og I udgår.

11) Bilag C erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

12) Bilag L som angivet i bilag II til nærværende forordning tilføjes.
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …, den …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG I

"BILAG C

ÅRLIGE STATISTIKKER OVER PASSAGERTRANSPORT — 
DETALJERET INDBERETNING

Liste over variabler og 
måleenheder

Transporterede passagerer i:
– antal passagerer
– passager-km
Passagertogsbevægelser i:
– tog-km

Referenceperiode Et år

Hyppighed Hvert år

Liste over tabeller med 
opdeling for hver enkelt 
tabel

Tabel C3: transporterede passagerer, efter transporttype
Tabel C4: internationale transporterede passagerer, efter 
indstigningsland og efter udstigningsland
Tabel C5: passagertogsbevægelser

Frist for indberetning af 
data

Otte måneder efter referenceperiodens afslutning 

Første referenceperiode … [Året for denne ændringsforordnings ikrafttræden]

Anmærkninger 1. Transporttype opdeles således:
– national
– international

2. For så vidt angår tabel C3 og C4 skal medlemsstaterne 
indberette data, der også omfatter oplysninger fra billetsalget 
uden for det indberettende land. Disse oplysninger kan fås enten 
direkte hos de nationale myndigheder i andre lande eller via 
internationale billetudligningsordninger

"
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BILAG II

"Bilag L

Tabel L.1

TRANSPORTAKTIVITETSNIVEAU FOR GODSTRANSPORT

Liste over variabler og 
måleenheder Transporteret gods i:

- ton i alt 
- ton-km i alt 
Godstogsbevægelser i:
- tog-km i alt

Referenceperiode Et år

Hyppighed Hvert år

Frist for indberetning af 
data

Fem måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode … [året efter denne ændringsforordnings ikrafttræden]

Anmærkninger Kun for virksomheder med en samlet godstransportmængde på 
under 200 mio. ton-km og under 500 000 ton, der ikke 
indberetter i henhold til bilag A (detaljeret indberetning)
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Tabel L.2

TRANSPORTAKTIVITETSNIVEAU FOR PASSAGERTRANSPORT

Liste over variabler og 
måleenheder

Transporterede passagerer i:
- passagerer i alt 
- passager-km i alt 
Passagertogsbevægelser i:
- tog-km i alt

Referenceperiode Et år

Hyppighed Hvert år

Frist for indberetning af 
data

Otte måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode … [året efter denne ændringsforordnings ikrafttræden]

Anmærkninger Kun for virksomheder med en samlet passagertransportmængde 
på under 100 mio. passager-km, der ikke indberetter i henhold til 
bilag C (detaljeret indberetning)

".
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I. INDLEDNING

1. Den 30. august 2013 forelagde Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet et forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 af 

16. december 2002 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om 

gods, passagerer og ulykker.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 

11. marts 2014.

3. Der blev holdt et uformelt trilogmøde den 25. november 2014 med repræsentanter for de tre 

institutioner. På dette møde blev der opnået enighed om en kompromistekst.

4. Den 19. december 2014 noterede Coreper sig det kompromis, der blev opnået under trilogen, 

men godkendte det ikke, primært på grund af spørgsmålet om de obligatoriske 

pilotundersøgelser, der skal gennemføres af medlemsstaterne.

5. Herefter fulgte intense uformelle forhandlinger mellem de på hinanden følgende 

formandskaber (LV, LU og NL) og Europa-Parlamentet og Kommissionen.

6. Den 24. maj 2016 blev der holdt en sidste uformel trilog mellem de tre institutioner, der nåede 

til enighed om den endelige kompromistekst.
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7. Den 3. juni 2016 bekræftede De Faste Repræsentanters Komité enigheden om den endelige 

kompromistekst i bilaget med henblik på at nå til tidlig enighed ved andenbehandlingen om 

forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 

nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår 

indsamling af data om gods, passagerer og ulykker.

8. Transport- og Turismeudvalget (TRAN) nåede til enighed om teksten, der afspejler resultatet 

af mandatet, og den 15. juni 2016 sendte formanden for udvalget en skrivelse til formanden 

for De Faste Repræsentanters Komité, hvori det blev angivet, at han, hvis Rådet vedtager sin 

førstebehandlingsholdning i overensstemmelse med teksten i bilaget til udvalgets skrivelse, 

som blev bekræftet af Coreper den 3. juni 2016, ville henstille til plenarforsamlingen, at den 

vedtager Rådets holdning uden ændringer ved Parlamentets andenbehandling med forbehold 

af jurist-lingvist-gennemgangen.

II. FORMÅL

9. Formålet med udkastet til forordning er at ændre forordning (EF) nr. 91/2003 for at ajourføre, 

forenkle og optimere de gældende retlige rammer for europæiske statistikker om 

jernbanetransport og at bringe dem i overensstemmelse med den nye institutionelle kontekst.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

10. Efter afstemningen på plenarmødet førte Europa-Parlamentet og Rådet forhandlinger med 

henblik på tidlig enighed ved andenbehandlingen på grundlag af Rådets 

førstebehandlingsholdning, som Europa-Parlamentet som sådan kunne godkende. Teksten til 

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler til fulde det kompromis, som de to medlovgivere 

er nået frem til.

11. Det vigtigste udestående spørgsmål mellem de to institutioner var Europa-Parlamentets 

anmodning om yderligere data, navnlig vedrørende sikkerhed, tilgængelighed og 

jernbanegrænseovergange, der ikke længere anvendes. Størstedelen af de data, der blev 

anmodet om, er allerede indsamlet af andre af Kommissionens tjenestegrene eller agenturer. 

Der blev i sidste ende opnået konsensus, da undertegnelsen af to memoranda, et mellem 

Eurostat og GD MOVE og et mellem Eurostat og Det Europæiske Jernbaneagentur, gav 

Europa-Parlamentet en garanti for, at de data, som det anmodede om, behandles og bliver 

lettilgængelige for offentligheden. Der er også tilføjet en ny betragtning, som understreger 

nødvendigheden af tæt samarbejde mellem Kommissionen og de relevante enheder med 

henblik på at give EU-borgerne og andre interessenter lettilgængelige og brugbare 

oplysninger om sikkerhed ved jernbanetransport og interoperabilitet i jernbanesystemet.

IV. KONKLUSION

12. Rådets holdning afspejler til fulde det kompromis, der blev opnået enighed om under 

forhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet, med Kommissionens samtykke. 

Kompromiset bekræftes ved den skrivelse, som formanden for TRAN-udvalget den 

15. juni 2016 sendte til formanden for De Faste Repræsentanters Komité.
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1. Den 30. august 2013 sendte Kommissionen Rådet ovennævnte forslag1, der bygger på artikel 

338, stk. 1, i TEUF.

2. Europa-Parlamentet fastlagde sin førstebehandlingsholdning den 11. marts 20142.

3. Rådet (landbrug og fiskeri) nåede på 3479. samling den 27. juni 2016 til politisk enighed om 

Rådets førstebehandlingsholdning til ovennævnte forordning3.

1 Dok. 13423/13.
2 Dok. 7421/14.
3 I henhold til skrivelse af 15. juni 2016 fra formanden for Europa-Parlamentets Transport- og 

Turismeudvalg til formanden for Coreper ventes Europa-Parlamentet ved 
andenbehandlingen at tilslutte sig Rådets førstebehandlingsholdning uden ændringer.
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4. De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det som A-punkt på 

dagsordenen for en kommende samling vedtager Rådets førstebehandlingsholdning i 

dokument 10000/16 og begrundelsen i dokument 10000/16 ADD 1.
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2013/0297 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

 

vedrørende 

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over 

jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker 

(EØS-relevant tekst) 

1. SAGSFORLØB 

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet 

COM(2013) 611 – 2013/297 (COD) 

30. august 2013  

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg: 

Ikke relevant 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: 11. marts 2014  

Ændret forslag fremsendt: Ikke relevant  

Rådets holdning vedtaget: 18. juli 2016 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med Kommissionens forslag er at ændre forordning (EF) nr. 91/2003
1
 for at 

ajourføre, forenkle og optimere de gældende retlige rammer for europæiske statistikker om 

jernbanetransport og bringe dem i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF) for så vidt angår delegerede beføjelser og 

gennemførelsesbeføjelser. 

Den foreslåede forordning vil tillægge Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede 

retsakter med henblik på tilpasning af definitionerne og indberetningstærsklerne samt ændring 

af indholdet af bilagene og fastlæggelse af de oplysninger, der skal leveres. 

Den vil også tillægge Kommissionen gennemførelsesbeføjelser for at sikre ensartede 

betingelser for så vidt angår fastlæggelsen af, hvilke oplysninger der skal leveres til brug for 

rapporterne om resultaternes kvalitet og sammenlignelighed, efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011
2
. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over 

jernbanetransport (EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle 

regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13). 
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3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING 

3.1 Generelle bemærkninger 

Rådets holdning afspejler på den ene side den enighed, der blev opnået mellem Rådet, 

Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg og Kommissionen under 

trepartsdrøftelserne den 24. maj 2016, og på den anden side den nye interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning af 13. april 2016
3
. 

Det vigtigste udestående spørgsmål var, hvordan man kunne nå til enighed med Europa-

Parlamentet om formaliseringen af deling af data mellem Eurostat, Det Europæiske 

Jernbaneagentur (ERA)
4
 og Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport (GD MOVE) 

gennem bilaterale aftalememoranda. 

Der blev til sidst opnået konsensus med undertegnelsen af to aftalememoranda, et mellem 

Eurostat og GD MOVE og et mellem Eurostat og ERA. Disse gav Europa-Parlamentet garanti 

for, at de krævede data vil blive behandlet og gjort tilgængelige. 

Teksten indeholder ingen eksplicit reference til aftalememoranda, men i en betragtning 

henvises der til "passende samarbejdsaftaler om statistiske aktiviteter". 

Rådet vedtog sin førstebehandlingsholdning den 18. juli 2016. 

Kommissionen kan acceptere Rådets holdning. 

3.2 Bemærkninger til de af Europa-Parlamentet vedtagne ændringer 

3.2.1. Ændringer fra Europa-Parlamentet, som fuldt ud, delvis eller i princippet indgår i 

Rådets førstebehandlingsholdning 

Den 11. marts 2014 vedtog Europa-Parlamentet en lovgivningsmæssig beslutning med 23 

ændringsforslag. Kommissionen afviste hovedparten af disse, herunder anmodningerne om 

yderlige variabler. Europa-Parlamentet var navnlig af den opfattelse, at dataindsamlingen 

burde udvides til også at omfatte data om jernbaneinfrastruktur, og at der burde opstilles flere 

målingsvariabler for statistikker om passagertransport, især hvad angår tværnationale 

togforbindelser, som Europa-Parlamentet fandt burde være centrum for EU's transportpolitik. 

3.2.2. Ændringer fra Europa-Parlamentet, som ikke er medtaget i Rådets 

førstebehandlingsholdning 

De vigtigste ændringer vedrørende den eksplicitte tilføjelse af nye variabler blev ikke 

medtaget i Rådets holdning. 

3.3 Bestemmelser ændret af Rådet og Kommissionens holdning 

Den nye betragtning (3a) behandler spørgsmålet om yderligere dataindsamling for at undgå 

dobbeltarbejde og optimere brugen af eksisterende oplysninger. Det fastsættes også, at der bør 

"fastlægges passende samarbejdsaftaler om statistiske aktiviteter mellem Kommissionens 

tjenestegrene og relevante enheder, også på internationalt plan". 

I artikel 3, stk. 2, henvises der til de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt 

Kommissionen, for at tilpasse eksisterende tekniske definitioner og indføre nye tekniske 

                                                 
3 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 
4
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et 

europæisk jernbaneagentur (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1). Den 16. juni 2016 efter ikrafttrædelsen af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur 

og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1) træder Den Europæiske 

Unions Jernbaneagentur i stedet for og afløser Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA). 
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definitioner. Det fastsættes også, at Kommissionen ved udøvelsen af disse beføjelser sikrer, at 

de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig 

yderligere byrde. Herudover skal Kommissionen behørigt begrunde de foranstaltninger, der er 

omhandlet i de delegerede retsakter, i givet fald baseret på en analyse af 

omkostningseffektiviteten, herunder vurderinger af byrden for respondenterne og af 

produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 

223/2009. 

Skønt Kommissionen beklager den begrænsede karakter af de tillagte beføjelser 

sammenlignet med det oprindelige forslag, kan den dog acceptere den nuværende bestemmelse 

som led i opnåelse af en aftale. 

Der er indført to yderligere ændringer: 

Der er tilføjet et nyt stykke til artikel 7 om vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger om 

fastlæggelse af de nærmere ordninger for formidlingen af resultater. 

 

I henhold til den nye artikel 9 om rapportering skal Kommissionen forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 senest 

den 31. december 2020 og hvert fjerde år i stedet for kun én rapport som fastsat i den 

nuværende forordning. 

Standardbetragtningen og artikel 10 om udøvelse af de delegerede beføjelser er i 

overensstemmelse med den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. 

Kommissionen støtter ovennævnte. 

4. KONKLUSION 

Kommissionen støtter det opnåede kompromis, da det ligger meget tæt op ad Kommissionens 

oprindelige forslag. Det skaber desuden ingen yderligere byrde for dataleverandører og er 

derfor i overensstemmelse med målet om at forenkle de eksisterende retlige rammer for 

europæiske statistikker om jernbanetransport. For så vidt angår tilpasningen af forordning 

(EF) nr. 91/2003 til TEUF giver kompromiset trods visse begrænsninger en god balance 

mellem delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Teksten er et eksempel på vellykket 

anvendelse af den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. 
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