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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van 

een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid 

(herschikking) 

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10580/1/2015 – C8-0417/2015), 

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door 

het Litouwse parlement, de Roemeense senaat en het Zweedse parlement, en waarin 

wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het 

subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2013
1
, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 8 oktober 2013
2
, 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt
3
 inzake het voorstel van de 

Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0031), 

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 76 van het Reglement, 

 gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme 

(A8-0056/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing; 

2. neemt kennis van de aan deze resolutie gehechte verklaring van de Commissie; 

3. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad 

overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie te ondertekenen; 

5. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 

procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad 

zorg te dragen voor publicatie ervan, samen met de daarop betrekking hebbende 

                                                 
1
  PB L 327 van 12.11.2013, blz. 122. 

2
  PB L 356 van 5.12.2013, blz. 92. 

3
  Aangenomen teksten P7_TA(2014)0150. 
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verklaring van de Commissie, in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 
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BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

Verklaring van de Commissie betreffende toelichtende stukken 

 

De Commissie verwijst naar de Gezamenlijke politieke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie van 27 oktober 2011 over toelichtende stukken waarin 

deze instellingen hebben onderkend dat de inlichtingen die de lidstaten aan de Commissie 

verstrekken met betrekking tot de omzetting van richtlijnen in nationaal recht 'duidelijk en 

nauwkeurig dienen te zijn' teneinde de vervulling door de Commissie van haar taak inzake 

toezicht op de toepassing van het recht van de Unie te vergemakkelijken. In onderhavig geval 

zouden toelichtende stukken hiertoe nuttig zijn geweest. De Commissie betreurt derhalve dat 

in de definitieve tekst geen bepalingen in die zin zijn opgenomen. 
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TOELICHTING 

Regelgevingskader inzake spoorwegveiligheid: 

Met het oog op de totstandbrenging van een interne markt voor spoorvervoersdiensten moet 

een gemeenschappelijk regelgevingskader inzake spoorwegveiligheid worden gecreëerd. De 

lidstaten hebben hoofdzakelijk veiligheidsvoorschriften en -normen voor nationale 

spoorlijnen ontwikkeld op grond van nationale technische en operationele begrippen. 

Tegelijkertijd hebben de verschillen in beginselen, aanpak en cultuur ervoor gezorgd dat het 

moeilijk is technische obstakels te overwinnen en internationale vervoersactiviteiten op te 

zetten. 

Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen was een grote 

stap in de goede richting, naar een gemeenschappelijk regelgevingskader inzake 

spoorwegveiligheid. Om de lidstaten te ontmoedigen veiligheidsvoorschriften en -normen op 

nationaal niveau te blijven ontwikkelen op basis van nationale technische en operationele 

begrippen voorzag de richtlijn in een kader voor de inhoudelijke standaardisering van 

veiligheidsvoorschriften, veiligheidscertificering van spoorwegondernemingen en de taken en 

functies van de veiligheidsinstanties en het onderzoeken van ongevallen. 

Veiligheidscertificering werd echter gehandhaafd op nationaal niveau. De ontwikkeling en 

invoering van één EU-veiligheidscertificaat is altijd een doelstelling voor de lange termijn 

geweest. 

De belangrijkste doelstelling van het voorstel van de Commissie om Richtlijn 2004/49/EC te 

herzien was de overgang naar één veiligheidscertificaat voor de hele Unie ter vervanging van 

het huidige tweeledige systeem (delen A en B). 

Belangrijkste successen van het Europees Parlement: 

Het Europees Spoorwegbureau (ESB) zal een cruciale rol spelen bij de afgifte van 

veiligheidscertificaten voor spoorwegondernemingen. Het ESB zal bevoegd zijn om 

veiligheidscertificaten af te geven voor spoorwegondernemingen die in meer dan één lidstaat 

actief zijn. Spoorwegondernemingen die in één lidstaat opereren, kunnen kiezen of ze 

gecertificeerd worden door het ESB of door een nationale veiligheidsinstantie. 

Een betere veiligheidscultuur en rapportage van voorvallen bij spoorwegondernemingen en 

infrastructuurbeheerders. Hierdoor zal het personeel worden gestimuleerd om voorvallen te 

melden in een sfeer van vertrouwelijkheid en zal de spoorwegsector daar lering uit kunnen 

trekken en vervolgens de manier van werken kunnen verbeteren. Bovendien zullen er 

opleidingsprogramma's komen voor het personeel, met onder andere modules over fysieke en 

psychologische fitheid.  

De lidstaten zullen verplicht zijn te controleren of machinisten zich houden aan de 

voorschriften voor werk-, rij- en rusttijden. 

Het ESB zal misschien een instrument ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie tussen 

de belangrijke spelers over veiligheidsrisico's. Hierdoor zal de grensoverschrijdende 

uitwisseling van informatie verder worden vergemakkelijkt als er sprake is van een 

veiligheidsrisico, bijv. als hetzelfde type rollend materieel wordt gebruikt in meer dan één 
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lidstaat. 

Betere informatieverschaffing aan familieleden van slachtoffers en een verbeterde coördinatie 

van noodhulpdiensten. 

Het ESB zal onderzoeksorganen ondersteunen met technische bijstand en een secretariaat 

voor de samenwerking met andere onderzoeksorganen. Onderzoeksorganen zouden 'peer 

reviews' uitvoeren om hun doeltreffendheid en onafhankelijkheid te toetsen. Aangezien het 

ESB vergunningen afgeeft, kan het zich echter niet rechtstreeks bezighouden met onderzoek 

vanwege mogelijke belangenverstrengeling." 

Onderhandelingen: 

Na de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing op 26 februari 2014 en 

het besluit van de Commissie TRAN om een begin te maken met de onderhandelingen op 13 

oktober 2014, vonden tijdens het Italiaanse en Letse voorzitterschap van de Raad informele 

onderhandelingen plaats om in tweede lezing snel een akkoord te bereiken. De 

onderhandelingsteams van Parlement en Raad bereikten op 17 juni 2015 overeenstemming 

over het dossier. De tekst die tijdens die onderhandelingen tot stand is gekomen, werd door de 

Commissie vervoer en toerisme op 10 november 2015 goedgekeurd. Op basis van de 

goedkeuring door de commissie deed de voorzitter van de commissie in zijn brief aan de 

voorzitter van het Comité van permanente vertegenwoordigers de aanbeveling aan de plenaire 

vergadering zonder wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad in eerste lezing. 

Na de juridisch-linguïstische verificatie stelde de Raad zijn standpunt in eerste lezing vast 

waarmee de overeenkomst op 10 december 2015 werd bekrachtigd.  

Aanbeveling: 

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing in overeenstemming is met het tijdens 

de trialogen bereikte akkoord, doet de Commissie vervoer en toerisme de aanbeveling het 

standpunt van de Raad in eerste lezing goed te keuren. 
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