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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 

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

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het 

verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen 

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (100001/2016 – C8-0365/2016), 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 

Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0611), 

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

– gezien artikel 76 van zijn Reglement, 

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

(A8-0300/2016), 

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

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

3. 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; 

4. 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 in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

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

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 Aangenomen teksten van 11.3.2014, P7_TA(2014)0197. 
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TOELICHTING 

Prioriteiten van het Parlement: 

 

In eerste lezing besloot het Parlement de werkingssfeer van de verordening betreffende de 

statistieken van het spoorvervoer uit te breiden tot gegevens over infrastructuur, met name 

over de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS), een van 

de prioriteiten van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V). Het Parlement benadrukte 

dat het van essentieel belang is een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van het 

ERTMS in de Unie, aangezien de EU miljoenen euro's heeft uitgegeven aan de financiering 

van dit soort infrastructuur zonder dat dit tot nu toe concrete resultaten voor de operabiliteit 

van het systeem in heel Europa heeft opgeleverd vanwege de onregelmatige invoering en 

vertragingen bij de invoering.  

 

Het Parlement besloot tevens dat Eurostat statistische gegevens beschikbaar moet stellen over 

stations die personen met beperkte mobiliteit en gehandicapten onbelemmerde toegang 

bieden, alsook over het gebruik van grensoverschrijdende spoorweginfrastructuur. 

 

Met betrekking tot ongevallen, die de Commissie wilde uitsluiten van de werkingssfeer van 

de verordening, verdedigde het Parlement het standpunt dat de statistieken over 

spoorwegongevallen binnen de werkingssfeer van de verordening moeten worden gehouden 

en zelfs moeten worden uitgebreid tot ongevallen en incidenten bij het vervoer van 

gevaarlijke goederen en ongevallen op spoorwegovergangen. Het Parlement was ook van 

mening dat Eurostat en het Europees Spoorwegbureau nauw moeten samenwerken om de 

statistieken over spoorwegongevallen te verbeteren en met name te zorgen voor 

methodologische samenhang met de ongevalstatistieken voor andere vervoerswijzen. 

 

Het Parlement acht het zeer belangrijk dat EU-burgers vlot toegang hebben –middels een 

centraal aanspreekpunt– tot gegevens over de tenuitvoerlegging van het EU-beleid. 

 

 

Belangrijkste resultaten: 

 

Na lange onderhandelingen kwamen de Raad en het Parlement overeen dat de meest 

doeltreffende en kosteneffectieve manier om te voorkomen dat Eurostat, de Commissie en het 

Europees Spoorwegbureau dubbel werk verrichten erin bestaat de samenwerking tussen deze 

instellingen te intensiveren en ervoor te zorgen dat de statistische gegevens inzake EU-beleid 

eenvoudig toegankelijk zijn voor EU-burgers en belanghebbenden. 

 

Er kon pas een overeenkomst over de vereenvoudiging van de verordening betreffende de 

statistieken van het spoorvervoer worden gesloten na de ondertekening van twee memoranda 

van overeenstemming: tussen Eurostat en de Commissie (27 april 2016) en tussen Eurostat en 

het Europees Spoorwegbureau (12 mei 2016). Deze memoranda van overeenstemming zijn 

niet alleen belangrijke instrumenten voor de optimalisering van het gebruik van bestaande 

informatie en de vermindering van administratieve lasten, maar zorgen er ook voor dat aan de 

vereisten van de medewetgevers betreffende een beter gebruik van de statistieken van het 

spoorvervoer wordt voldaan. Hiermee worden alle categorieën gebruikers voorzien van 

eenvoudig toegankelijke gegevens en betrouwbare informatie over de vooruitgang van het 

Europees beleid in de spoorwegsector. 
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Onderhandelingen: 

 

Na de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing op 11 maart 2014 en 

het besluit van de Commissie vervoer en toerisme (TRAN) om onderhandelingen op te starten 

op 13 oktober 2014 is er een informele trialoog georganiseerd tijdens het Italiaanse 

voorzitterschap van de Raad op 25 november 2014. Hierna vonden er informele 

onderhandelingen met het oog op een akkoord in vervroegde tweede lezing plaats tijdens het 

Letse en Luxemburgse voorzitterschap. De onderhandelingsteams van het Parlement en de 

Raad kwamen tot een akkoord op 24 mei 2016 tijdens een tweede informele trialoog. De tekst 

die tijdens de onderhandelingen tot stand is gekomen, werd door de Commissie vervoer en 

toerisme op 15 juni 2016 goedgekeurd. Op basis van de goedkeuring in TRAN heeft de 

voorzitter van de commissie in zijn brief aan het Comité van permanente vertegenwoordigers 

aangegeven dat hij de plenaire vergadering zal aanbevelen zonder wijzigingen in te stemmen 

met het standpunt van de Raad in eerste lezing. Na een juridisch-linguïstische verificatie 

hechtte de Raad goedkeuring aan zijn standpunt in eerste lezing en werd de overeenkomst van 

18 juli 2016 bekrachtigd. 
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