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ИЗМЕНЕНИЯ 001-023  

внесени от Комисията по транспорт и туризъм 

 

Доклад 

Михаел Крамер A7-0002/2014 

Статистиката за железопътния транспорт 

 

Предложение за регламент (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) Евростат следва да си 

сътрудничи тясно с Европейската 

железопътна агенция при събирането 

на данни за железопътни 

произшествия, с цел да се гарантира, 

че получените данни са съвместими и 

напълно сравними. Ролята на 

Европейската железопътна агенция в 

областта на безопасността на 

железопътния транспорт следва да 

се укрепва постоянно. 

Обосновка 

Ефективното сътрудничество между двете институции е необходимо, за да се 

гарантира, че събраните данни са съвместими и съгласувани и за да се избегнат 

всякакви възможни смущения, произтичащи от прехвърлянето на отговорности от 

Евростат на Европейската железопътна агенция. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В доклада си до Европейския 

парламент и до Съвета за натрупания 

опит при прилагането на Регламент 

(ЕО) № 91/2003 Комисията посочва, че 

дългосрочните тенденции вероятно ще 

наложат отпадане или опростяване на 

данните, събирани по силата на 

регламента, както и че се цели 

съкращаване на периода за предаване на 

данни за годишните данни относно 

пътниците, използващи железопътен 

транспорт. 

(7) В доклада си до Европейския 

парламент и до Съвета за натрупания 

опит при прилагането на Регламент 

(ЕО) № 91/2003 Комисията посочва, че 

дългосрочните тенденции вероятно ще 

наложат отпадане или опростяване на 

данните, събирани по силата на 

регламента, както и че се цели 

съкращаване на периода за предаване на 

данни за годишните данни относно 

пътниците, използващи железопътен 

транспорт. Комисията следва да 

продължава периодично да 

предоставя доклади относно начина 

на изпълнение на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) От особено значение е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и на Съвета. 

(10) От особено значение е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

да вземе предвид позицията на 

железопътния сектор. При 

подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Обосновка 

При подготовката и съставянето на делегирани актове, Комисията следва да се 

консултира с железопътния сектор, за да се гарантира, че позицията на 

железопътните компании, като доставчици и потребители на статистиката за 
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железопътния транспорт, е взета под внимание в достатъчна степен. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на Регламент 

(ЕО) № 91/2003, на Комисията следва да 

се предоставят изпълнителни 

правомощия по отношение на 

специфичните изисквания за 

информацията, която трябва да бъде 

предоставена за докладите за качеството 

и съпоставимостта на резултатите. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията
4
. 

(12) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на Регламент 

(ЕО) № 91/2003, на Комисията следва да 

се предоставят изпълнителни 

правомощия по отношение на 

специфичните изисквания за 

информацията, която трябва да бъде 

предоставена за докладите за качеството 

и съпоставимостта на резултатите, и по 

отношение на договореностите 

относно разпространението на 

резултатите от страна на 

Комисията (Евростат). Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията
4
. 

Като се има предвид общият обхват 

на тези актове, за тяхното приемане 

следва да се използва процедурата по 

разглеждане. 

 

__________________ __________________ 

4 
ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 

 

4 
ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 

Обосновка 

Вж. изменението на член 1, параграф 1, точка 4 (член 7 от Регламент (ЕО) 91/2003). 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква а) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Член 3 – параграф 1 – точки 24-30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) В член 1 точки 24—30 се 

заличават. 

заличава се 

Обосновка 

В съответствие с изменението относно запазване на статистиките за 

произшествията в приложение З. 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква а) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Член 4 – параграф 1 – букви б), г), з) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) В параграф 1 точки б), г) и з) се 

заличават. 

а) В параграф 1 точки б) и г) се 

заличават. 

Обосновка 

В съответствие с изменението относно запазване на статистиките за 

произшествията в приложение З. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква a а) (нова) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Член 4 – параграф 1 – буква ж а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) В параграф 1 се добавя следната 

буква: 

 „ жа) статистически данни относно 

железопътната инфраструктура 

(Приложение Жа);“. 
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Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква a б) (нова) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Член 4 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) В параграф 1 се добавя следната 

буква: 

 ‘1a. Евростат си сътрудничи тясно с 

Европейската железопътна агенция 

(ERA) при събирането на данни за 

произшествия, включително 

квалификациите на данните, за да се 

гарантира, че данните за 

железопътни произшествия, събрани 

от ERA съгласно приложението към 

Директива 2009/149/ЕО относно 

безопасността на железопътния 

транспорт, са напълно сравними с 

данните за произшествия, събирани 

от Евростат за други видове 

транспорт.“ 

Обосновка 

Статистиката за железопътните произшествия в бъдеще следва да се събира само от 

ERA, за да се избегне двойно отчитане. Но едно тясно сътрудничество между 

Евростат и ERA в областта на данните за произшествия е необходимо, особено по 

отношение на квалификациите на данните. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква г) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Член 4 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

10 по отношение на адаптиране на 

съдържанието на приложенията и 

праговете за докладване, както е 

5. Комисията е оправомощена да 

приема, когато е необходимо, 

делегирани актове в съответствие с член 

10 по отношение на адаптиране на 

съдържанието на приложенията и 
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посочено в параграфи 1 и 3, с цел 

отчитане на икономическите и 

техническите тенденции. 

праговете за докладване, както е 

посочено в параграфи 1 и 3, с цел 

отчитане на икономическите и 

техническите тенденции. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Статистиката въз основа на данни, 

посочени в приложения А, В, Д, Е, Ж и 

Л, се разпространява от Комисията 

(Евростат). 

Статистиката въз основа на данни, 

посочени в приложения А, В, Д, Е, Ж, 

Жа, З и Л, се разпространява от 

Комисията (Евростат) не по-късно от 

12 месеца след края на периода, за 

който се отнасят резултатите. 

 Договореностите относно 

разпространението на резултатите 

се приемат от Комисията в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 11, 

параграф 2. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 4 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Член 8 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) В член 8 се добавя следният 

параграф: 

 „1а. Държавите членки вземат 

всички мерки, необходими за 

гарантиране на качеството на 

предаваните данни.“ 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 
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Член 1 – параграф 1 – точка 6  

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Член 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Член 9 се заличава. (6) Член 9 се заменя със следното: 

 „Член 9 

 Доклад 

 Преди [дд/мм/гггг] [три години след 

влизане в сила на настоящия 

регламент] и на всеки три години след 

това, след като се е консултирала със 

Статистическия програмен 

комитет, Комисията предоставя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад относно прилагането на 

настоящия регламент. По-специално 

в доклада: 

 а) се дава оценка на ползите за Съюза, 

държавите членки и доставчиците и 

потребителите на статистическата 

информация от представените 

статистически данни спрямо 

направените разходи; 

 б) се оценява качеството на 

изготвената статистика, по-

специално по отношение на загубата 

на данни в резултат на премахването 

на опростените доклади; 

 в) се определят областите, в които е 

възможно да се постигне 

потенциално подобрение, и всякакви 

изменения, считани за необходими в 

контекста на получените 

резултати.“ 

Обосновка 

Трябва да се гарантира, че усилията за понижаване тежестта за доставчиците на 

данни няма да доведат до значителна загуба на качеството на данните, особено на 

тези в резултат от премахването на опростеното докладване. 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 7 

Регламент № 91/2003 

Член 10 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Правомощията да приема делегираните 

актове, посочени в член 3, параграф 2, и 

член 4, параграф 5, се предоставят на 

Комисията за неопределен период от 

време, считано от [До Службата за 

публикации: моля, въведете точната 

дата на влизане в сила на регламента за 

изменение]. 

Правомощията да приема делегираните 

актове, посочени в член 3, параграф 2, и 

член 4, параграф 5, се предоставят на 

Комисията за период от пет години, 

считано от [До Службата за 

публикации: моля, въведете точната 

дата на влизане в сила на регламента за 

изменение]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се подновява мълчаливо 

за срокове със същата 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

подновяване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложение А – колона 2 – ред 1 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9а) В Приложение А, колона 2, ред 1 

се добавя следният параграф: 

  

 „Обезшумени товарни вагони, 

оборудвани или модернизирани с 

накладки за спирачки от композитни 

материали по: 

 - брой“. 
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Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 10 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложения Б, Г, З, И 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Приложения Б, Г, З и И се 

заличават. 

(10) Приложения Б, Г, и И се заличават. 

Обосновка 

Изискването за събиране на данни относно произшествия следва да продължат да 

важат както за Евростат така и за Европейската железопътна агенция. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 11 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложение Е – колона 2 – ред 1 – параграфи 1 и 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) Приложение Е се изменя, както 

следва: 

 а) В колона 2, ред 1, параграф 1 се 

добавя следното тире: 

 „– тон/км“; 

 б) В колона 2, ред 1, параграф 2 се 

добавя следното тире: 

 „– пътник/км“. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 11 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложение Е – колона 2 – ред 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (11б) Приложение Е се изменя, както 

следва: 

 а) В колона 2, ред 1, се добавя 

следният параграф: 

 „– основани на разстояние дялове на 

железопътния товарен транспорт 

въз основа на тон/километри, 

съгласно следната разбивка по 

разстояния: 

 – разст. ≤ 50 км 

 – 50 км < разст. ≤ 150 км  

 – 150 км < разст.≤ 300 км  

 – 300 км < разст.≤ 500 км  

 – 500 км < разст.≤ 750 км  

 – 750 км < разст.≤ 1000 км  

 – разст.> 1000 км;“ 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 11 в (нова) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложение Е – колона 2  – ред 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) Приложение Е се изменя, както 

следва: 

 б) В колона 2, ред 3 се изменя, както 

следва: 

 „– за „тонове“ и „тон/км“: всяка 

година“; 

 – за „брой пътници“ и „пътник/км“: 

на всеки пет години.“ 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 11 г (нова) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложение З 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11г) Приложение З се изменя както 

следва: 

 а) В колона 2, ред 1, се добавя 

следното тире: 

 „– брой на инцидентите (Таблица 

З2)“; 

 б) В колона 2, ред 4, параграф 2 се 

заменя със следния текст: 

 „Таблица З2: брой на произшествията 

и инцидентите, включващи превоз 

на опасни товари“; 

 в) В колона 2, ред 7, параграф 1, 

третото тире се заменя със следния 

текст: 

 „ – произшествия на железопътни 

прелези и такива, които не са 

предизвикани от влакове“; 

 г) В колона 2, ред 7, параграф 2, 

първото тире се заменя със следния 

текст: 

 „– общ брой на произшествията и 

инцидентите, в които участва поне 

едно железопътно превозно средство, 

превозващо опасни товари, както са 

определени от списъка на товари, 

обхванати от приложение К“; 

 д) В колона 2, ред 7, параграф 2, 

второто тире се заменя със следния 

текст: 

 „– брой на такива произшествия и 

инциденти, при които опасни товари 

са освободени“. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложения Л и Ж а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Добавя се приложение Л в 

съответствие с предвиденото в 

приложението към настоящия 

регламент. 

(12) Добавят се приложения Жа и Л в 

съответствие с предвиденото в 

приложението към настоящия 

регламент. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент влиза в сила на 

двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Настоящият регламент влиза в сила на 

двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. Той се консолидира с Регламент 

(ЕО) № 91/2003 в срок от три месеца 

след своето публикуването. 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Приложение - част Приложение В  

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложение В - – колона 2 – ред 1 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Локомотиви оборудвани с ERTMS по: 

 – брой 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Приложение - част Приложение Ж a (ново) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 

Приложение Ж a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „Приложение Жа 

 Данни за железопътната 

инфраструктура 

 1. Брой на километри железопътна 

инфраструктура, оборудвана с 
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ERTMS; 

 1а. Дължина в километри на 

железопътната мрежа без 

прекъсване, оборудвана с ERTMS ( в 

държавата членка); 

 2. Брой на трансгранични пунктове 

от железопътната инфраструктура, 

които се използват за пътнически 

транспорт по-често от веднъж на 

всеки час, веднъж на всеки два часа и 

по-рядко от веднъж на два часа; 

 3. Брой на трансгранични 

железопътни пунктове, излезли от 

употреба за пътнически или товарен 

транспорт или демонтирана 

железопътна инфраструктура; 

 4. Брой на гари без препятствия, 

достъпни за лица с намалена 

подвижност (ЛНП) и лица с 

увреждания“. 

 


