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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 voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking) 

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2017)0353), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0223/2017), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 

20171, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 

gebruik van de herschikking van besluiten2, 

– gezien de brief van 13 oktober 2017 van de Commissie juridische zaken aan de 

Commissie vervoer en toerisme overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement, 

– gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0038/2018), 

A. overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de 

juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere 

inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden 

vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de 

eerdere handelingen met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel 

louter een codificatie van de bestaande handelingen behelst, zonder inhoudelijke 

wijzigingen; 

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over, 

rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten 

van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar 

voorstel aan te brengen; 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
2 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1. 
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3. 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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TOELICHTING 

 

1. Algemene opmerkingen 

Het Parlement had, in het kader van de herziening van de verordening van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer, het toepassingsgebied 

van de verordening willen uitbreiden, en had erop aangedrongen dat volledige en nauwkeurige 

statistische gegevens over personen- en goederenvervoer beschikbaar zouden worden gesteld, 

alsook gegevens over grensoverschrijdende verbindingen en de uitrusting van 

spoorweginfrastructuur met ERTMS, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de evolutie 

van het trans-Europees transportnetwerk (TEN-T), vooral wat betreft het spoorwegnetwerk. In 

dit verband heeft het Parlement echter geen vooruitgang kunnen boeken. 

Niettemin brengt de rapporteur in herinnering dat DG MOVE zich er, in het in 2016 

ondertekende memorandum van overeenstemming tussen Eurostat en de Commissie (DG 

MOVE), toe verbonden heeft het verzoek van het Parlement in te willigen in het kader van de 

onderhandelingen over de herziening van de verordening. DG MOVE heeft met name beloofd 

te zorgen voor een analyse van de ontmantelde spoorwegtrajecten en de trajecten waarop geen 

goederen- of passagiersvervoer meer plaatsvindt, en in die analyse zowel infrastructuur en 

sociaal-economische aspecten als operationele situaties op te nemen. Voor de projecten die deel 

uitmaken van het TEN-T-netwerk, heeft de Commissie beloofd om een meer gedetailleerde 

analyse te verstrekken. 

De rapporteur herinnert er daarnaast aan dat het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) 

in het in 2016 ondertekende akkoord tussen het ERA en Eurostat beloofd heeft toegang te 

verzekeren tot de gegevens over de lengte van de spoorstaven die met ERTMS zijn uitgerust. 

Het ERA heeft zich er ook toe verbonden jaarlijks gegevens door te geven aan Eurostat over 

het aantal voertuigen dat met ERTMS is uitgerust, op basis van het Europees register van 

goedgekeurde voertuigtypen (ERATV) en het centrale virtuele voertuigregister (EC VVR). 

De rapporteur dringt erop aan dat ook beleidsmakers en Europese burgers toegang gegeven 

wordt tot relevante informatie over het resultaat van het EU-beleid voor transport en de daartoe 

gedane investeringen. 

  

2. Opmerkingen van de rapporteur 

Het voorstel van de Commissie betreft een technische wijziging in het kader van een 

herschikking. De Commissie stelt voor artikel 4, lid 5, te schrappen. Bij de herziening van de 

verordening in 2016 hebben de medewetgevers de Commissie namelijk niet de bevoegdheid 

toegekend om de bijlagen bij de verordening te wijzigen. Artikel 4, lid 5, is dus overbodig. 

De rapporteur heeft bijgevolg geen amendementen voorgesteld. 
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 

D(2017)40899 

 

 

Karima Delli 

Voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme 

ASP 04F155 

Brussel 

 

 

 

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking)  

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

 

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig 

artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees 

Parlement. 

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:  

 

"Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het voorstel geen 

andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel zijn 

aangegeven, stelt zij de ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis.  

 

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn 

amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking 

hebben op onderdelen van het voorstel die wijzigingen bevatten. 

 

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het voorstel kunnen evenwel in 

uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie 

worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die 

verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk 

verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een 

schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld." 

 

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel 

tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur 

voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere 

inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel en in het advies van 

de Adviesgroep worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de 
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ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan 

worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, 

zonder inhoudelijke wijzigingen. 

Samenvattend doet de Commissie juridische zaken na haar vergadering van 10 oktober 2017 

met algemene stemmen1 de aanbeveling dat uw commissie als bevoegde commissie 

bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 104 in behandeling kan nemen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Bijlage: Verslag ondertekend door de voorzitter van de Adviesgroep 

 

 

                                                 
1 De volgende leden waren aanwezig: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas 

Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, 

Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual. 
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE 

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE 

JURIDISCHE DIENSTEN 

Brussel, 21 september 2017 

ADVIES 

 AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

  DE RAAD 

  DE COMMISSIE 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

statistieken van het spoorvervoer (herschikking) 

COM(2017)0353 van 30.6.2017 – 2017/0146(COD 

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 

gebruik van de herschikking van besluiten, en met name paragraaf 9 daarvan, is de uit de 

juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande 

adviesgroep bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen. 

Bij de behandeling van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement van 

16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer is de adviesgroep unaniem 

tot de slotsom gekomen dat het voorstel geen andere materiële wijzigingen bevat dan die 

welke als zodanig zijn aangegeven. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de 

codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die 

inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de 

bestaande wettekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen. 

 

 

 

F. DREXLER    H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Juridisch adviseur   Juridisch adviseur  Directeur-generaal 
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