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PR_COD_2app 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 

och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om 

järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och 

olyckor 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10000/1/2016-C8-

0365/2016), 

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en behandling 

som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0611), 

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen, 

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och 

turism (A8-0300/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 

ståndpunkt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 

förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 

generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 Antagna texter från sammanträdet 11.3.2014, P7_TA(2014)0197. 
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MOTIVERING 

 

 

Parlamentets prioriteringar 

 

Vid första behandlingen beslutade parlamentet att tillämpningsområdet för förordningen om 

järnvägstransportstatistik borde utvidgas till att omfatta data om infrastruktur, i synnerhet om 

genomförandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), som var en av 

prioriteringarna i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Parlamentet betonade att det var 

av yttersta vikt att få en klar bild över ERTMS-utvecklingen i unionen eftersom EU har 

spenderat miljontals euro på att finansiera den här infrastrukturtypen utan några konkreta 

resultat hittills i fråga om systemets operabilitet i hela Europa på grund av ojämnt och 

försenat genomförande.  

 

Parlamentet beslutade också att Eurostat borde tillhandahålla statistik om stationer som var 

tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet och andra funktionsnedsättningar samt om 

användningen av gränsöverskridande järnvägsinfrastruktur. 

 

Vad gäller olyckor, som kommissionen ville ta bort från förordningens tillämpningsområde, 

företrädde parlamentet åsikten att statistik om järnvägsolyckor bör behållas inom 

förordningens tillämpningsområde och till och med utvidgas till att omfatta olyckor och 

incidenter som involverar transport av farligt gods och olyckor vid plankorsningar. 

Parlamentet förespråkade också ett nära samarbete mellan Eurostat och Europeiska 

järnvägsbyrån för att förbättra statistiken om järnvägsolyckor och i synnerhet för att 

säkerställa metodologisk konsekvens gentemot olycksstatistik för andra transportslag. 

 

Parlamentet anser att det är mycket viktigt att EU-medborgarna har enkel tillgång, med allt på 

ett enda ställe, till uppgifter om genomförande av EU-politik. 

 

Huvudsakliga resultat 

 

Efter långa förhandlingar enades rådet och parlamentet om att det verksammaste och 

kostnadseffektivaste sättet att undvika dubbelarbete mellan Eurostat, kommissionen och 

Europeiska järnvägsbyrån var att stärka samarbetet mellan dessa institutioner och se till att 

statistik om EU-politik är lätt att få tag på för allmänheten och berörda parter. 

 

En överenskommelse om förenkling av förordningen om järnvägstransportstatistik blev 

möjlig först efter det att två samförståndsavtal mellan Eurostat och kommissionen (27 april 

2016) respektive Eurostat och ERA (12 maj 2016) undertecknats. Dessa samförståndsavtal är 

inte bara viktiga instrument för optimering av hur befintlig information används och minskad 

administrativ börda, utan de skulle också uppfylla medlagstiftarnas krav vad gäller bättre 

användning av järnvägstransportstatistik. De skulle ge alla användarkategorier lättillgängliga 

uppgifter och tillförlitlig information om framstegen för EU:s järnvägspolitik. 

 

Förhandlingar 

 

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 11 mars 

2014 och efter beslutet från utskottet för transport och turism (TRAN) att inleda förhandlingar 



 

RR\1107256SV.docx 7/8 PE587.493v02-00 

 SV 

den 13 oktober 2014, hölls ett informellt trepartsmöte under det italienska 

rådsordförandeskapet den 25 november 2014. Därefter följde informella förhandlingar i syfte 

att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen under de lettiska och luxemburgska 

ordförandeskapen. Parlamentets och rådets förhandlingsteam nådde en överenskommelse 

under det nederländska ordförandeskapet vid ett andra informellt trepartsmöte den 24 maj 

2016. Resultatet av förhandlingarna godkändes av TRAN-utskottet den 15 juni 2016. På 

grundval av utskottets godkännande åtog sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till 

Ständiga representanternas kommitté att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna 

rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter juridisk och språklig kontroll 

antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen, och bekräftade därmed 

överenskommelsen, den 18 juli 2016. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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