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Έκθεση 

Michael Cramer  A7-0002/2014 

Στατιστικές σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Η Eurostat θα πρέπει να συνεργαστεί 
στενά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Σιδηροδρόµων στη συλλογή στοιχείων για 
τα σιδηροδροµικά ατυχήµατα, 
προκειµένου να εξασφαλίσει τη συνέπεια 
και την πλήρη συγκρισιµότητα των 
συλλεγόµενων στοιχείων. Ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων 
στον τοµέα της σιδηροδροµικής 
ασφάλειας θα πρέπει να ενισχύεται 
συνεχώς. 

Αιτιολόγηση 

Η αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των δύο θεσµικών οργάνων είναι απαραίτητη προκειµένου 

να εξασφαλιστεί ότι τα συλλεγόµενα στοιχεία είναι συµβατά και συνεπή και να αποφευχθούν 

επίσης οιαδήποτε πιθανά προβλήµατα λόγω της µεταβίβασης αρµοδιοτήτων από τη Eurostat στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε 

την πείρα που αποκοµίστηκε από την 

εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

91/2003, η Επιτροπή αναφέρει ότι 

µακροπρόθεσµες εξελίξεις θα οδηγήσουν 

κατά πάσα πιθανότητα στην κατάργηση ή 

την απλούστευση των στοιχείων που έχουν 

ήδη συλλεχθεί δυνάµει του κανονισµού και 

ότι πρόθεση είναι η µείωση του χρόνου 

διαβίβασης των στοιχείων για τα ετήσια 

στοιχεία όσον αφορά τους επιβάτες 

τρένων. 

(7) Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε 

την πείρα που αποκοµίστηκε από την 

εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

91/2003, η Επιτροπή αναφέρει ότι 

µακροπρόθεσµες εξελίξεις θα οδηγήσουν 

κατά πάσα πιθανότητα στην κατάργηση ή 

την απλούστευση των στοιχείων που έχουν 

ήδη συλλεχθεί δυνάµει του κανονισµού και 

ότι πρόθεση είναι η µείωση του χρόνου 

διαβίβασης των στοιχείων για τα ετήσια 

στοιχεία όσον αφορά τους επιβάτες 

τρένων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα σχετικά µε 
τον τρόπο εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, µεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη 

σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 

συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(10) Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, µεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων, 
και να λάβει υπόψη τη θέση του 
σιδηροδροµικού τοµέα. Η Επιτροπή, κατά 
την προετοιµασία και τη σύνταξη 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει 

να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 

και δέουσα διαβίβαση των συναφών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συµβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Όταν προετοιµάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 
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πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τον σιδηροδροµικό τοµέα προκειµένου να διασφαλίζει ότι 

λαµβάνεται επαρκώς υπόψη η θέση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, ως παρόχων και 

χρηστών των στατιστικών που αφορούν τις σιδηροδροµικές µεταφορές. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Προκειµένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 

εκτελεστικές αρµοδιότητες όσον αφορά 

τον προσδιορισµό των πληροφοριών που 

θα πρέπει να παρέχονται για τις εκθέσεις 

σχετικά µε την ποιότητα και τη 

συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων. Οι 
αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να 

ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 

κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε 

τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη 

της άσκησης των εκτελεστικών 

αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή
4
. 

(12) Προκειµένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 

εκτελεστικές αρµοδιότητες όσον αφορά 

τον προσδιορισµό των πληροφοριών που 

θα πρέπει να παρέχονται για τις εκθέσεις 

σχετικά µε την ποιότητα και τη 

συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων, 
όπως και σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τη 
διάδοση των αποτελεσµάτων από την 
Επιτροπή (Eurostat). Οι αρµοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε 

τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη µέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 

Επιτροπή
4
. Για την έγκριση αυτών των 

πράξεων θα πρέπει να χρησιµοποιείται η 
διαδικασία εξέτασης, λόγω του γενικού 
χαρακτήρα τους. 

__________________ __________________ 

4
 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 

4
 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 4 (άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 

91/2003). 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο α 



 

 

 PE529.589/ 4 

 EL 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµεία 24-30 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

a) Στην παράγραφο 1 διαγράφονται τα 
σηµεία 24-30. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Σε αντιστοιχία µε την τροπολογία για τη διατήρηση του παραρτήµατος Η όσον αφορά τις 

στατιστικές σχετικά µε τα ατυχήµατα. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχεία β, δ, η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 1, τα στοιχεία β), δ) 
και η) απαλείφονται· 

α) στην παράγραφο 1, τα στοιχεία β) και δ) 
απαλείφονται· 

Αιτιολόγηση 

Σε αντιστοιχία µε την τροπολογία για τη διατήρηση του παραρτήµατος Η όσον αφορά τις 

στατιστικές σχετικά µε τα ατυχήµατα. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο: 

 «ζα) στατιστικές σχετικά µε τις 
σιδηροδροµικές υποδοµές (Παράρτηµα 
Ζα)·». 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – στοιχείο α β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αβ) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο: 

 «1α. Η Eurostat συνεργάζεται στενά µε 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Σιδηροδρόµων (ΕΟΣ) στη συλλογή 
στοιχείων που αφορούν ατυχήµατα, 
µεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
προδιαγραφές των στοιχείων, 
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι τα 
στοιχεία που συλλέγονται σχετικά µε τα 
σιδηροδροµικά ατυχήµατα από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων 
βάσει του στατιστικού παραρτήµατος 
στην οδηγία 2009/149/ΕΚ σχετικά µε τη 
σιδηροδροµική ασφάλεια είναι απολύτως 
συγκρίσιµα µε τα στοιχεία ατυχηµάτων 
που συλλέγονται από τη Eurostat για τους 
άλλους τρόπους µεταφοράς.» 

Αιτιολόγηση 

Οι στατιστικές για τα σιδηροδροµικά ατυχήµατα θα πρέπει στο µέλλον να συλλέγονται µόνο από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων (ERA), προκειµένου να αποφεύγονται επικαλύψεις 

όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Απαιτείται, όµως, στενή συνεργασία µεταξύ Eurostat και 

ERA όσον αφορά τα στοιχεία ατυχηµάτων, κυρίως σε σχέση µε τις προδιαγραφές τους. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – στοιχείο δ 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

σύµφωνα µε το άρθρο 10, όσον αφορά την 

προσαρµογή του περιεχοµένου των 

παραρτηµάτων και των κατώτατων ορίων 

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 10, 
όσον αφορά την προσαρµογή του 

περιεχοµένου των παραρτηµάτων και των 
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για την υποβολή εκθέσεων, όπως 

αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3, 

ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι 

οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις. 

κατώτατων ορίων για την υποβολή 

εκθέσεων, όπως αναφέρεται στις 

παραγράφους 1 και 3, ώστε να 

λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές και 

τεχνικές εξελίξεις. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι στατιστικές µε βάση τα δεδοµένα που 

καθορίζονται στα παραρτήµατα Α, Γ, Ε, 

ΣΤ, Ζ και Λ, διαδίδονται από την Επιτροπή 
(Eurostat). 

Οι στατιστικές µε βάση τα δεδοµένα που 

καθορίζονται στα παραρτήµατα Α, Γ, Ε, 

ΣΤ, Ζ, Ζα, Η και Λ διαδίδονται από την 
Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο 12 µήνες 
µετά το τέλος της περιόδου στην οποία 
αναφέρονται τα αποτελέσµατα. 

 Οι ρυθµίσεις για τη διάδοση των 
αποτελεσµάτων εγκρίνονται από την 
Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Στο άρθρο 8, παρεµβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 

 «1a. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των διαβιβαζόµενων 
στοιχείων.» 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 
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Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το άρθρο 9 απαλείφεται. (6) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «Άρθρο 9 

 Έκθεση 

 Έως τις [ηη/µµ/εεεε] [τρία έτη µετά τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού] 
και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή, 
µετά από διαβούλευση µε την επιτροπή 
στατιστικού προγράµµατος, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή 
του παρόντος κανονισµού. Ειδικότερα, η 
έκθεση αυτή: 

 α) αξιολογεί τα οφέλη που προκύπτουν 
για την Ένωση, τα κράτη µέλη και τους 
παρόχους και χρήστες στατιστικών 
πληροφοριών, από τις παραγόµενες 
στατιστικές, σε σχέση µε το κόστος τους· 

 β) αξιολογεί την ποιότητα των 
παραγόµενων στατιστικών, ιδίως όσον 
αφορά τις απώλειες στοιχείων, που 
προκύπτουν από τη διαγραφή 
απλουστευµένων εκθέσεων· 

 γ) εντοπίζει τοµείς στους οποίους θα 
µπορούσαν να επέλθουν βελτιώσεις και 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που κρίνονται 
αναγκαίες υπό το πρίσµα των 
επιτευχθέντων αποτελεσµάτων.». 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες για να µειωθεί ο φόρτος που βαρύνει τους παρόχους 

στοιχείων δεν θα προκαλέσουν σηµαντικές απώλειες όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων, 

κυρίως αυτών που προκύπτουν από τη διαγραφή απλουστευµένων εκθέσεων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Άρθρο 10 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 3 παράγραφος 

2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για το χρονικό 

διάστηµα από τις [Υπηρεσία Επίσηµων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να 

προστεθεί η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος του τροποποιητικού κανονισµού]. 

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 3 παράγραφος 

2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 

πέντε ετών από τις [Υπηρεσία Επίσηµων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να 

προστεθεί η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος του τροποποιητικού κανονισµού]. 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα µήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών µηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παράρτηµα I – στήλη 2 – σειρά 2 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Στο Παράρτηµα Α, στήλη 2, σειρά 1  

 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 «Αθόρυβες εµπορευµατικές φορτάµαξες 
εξοπλισµένες εξ αρχής ή εκ των υστέρων 
µε πέδιλα πέδησης από σύνθετο υλικό σε: 

 - αριθµό». 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 10 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παραρτήµατα Β, ∆, Η, Θ 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τα παραρτήµατα Β, ∆, Η και Θ 
απαλείφονται. 

(10) Τα παραρτήµατα Β, ∆ και Θ 

απαλείφονται. 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση σχετικά µε τη συλλογή δεδοµένων για τα ατυχήµατα θα πρέπει να παραµείνει στην 

αρµοδιότητα της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παράρτηµα ΣΤ – στήλη 2 – σειρά 1 – παράγραφοι 1 και 2 (νέες) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Το παράρτηµα ΣΤ τροποποιείται 
ως εξής: 

 α) Στη στήλη 2, σειρά 1, παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «–τονοχιλιόµετρα»· 

 β) Στη στήλη 2, σειρά 1, παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «– επιβατοχιλιόµετρα». 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παράρτηµα ΣΤ – στήλη 2 – σειρά 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Το παράρτηµα ΣΤ τροποποιείται 
ως εξής: 

 α) Στη στήλη 2, σειρά 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 

 «- µερίδια των εµπορευµατικών 
σιδηροδροµικών µεταφορών µε βάση το 
τονοχιλιόµετρο σύµφωνα µε την 
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ακόλουθη κατάταξη ανά απόσταση: 

 – d ≤ 50 km 

 – 50 km < d ≤ 150 km 

 – 150 km < d ≤ 300 km  

 – 300 km < d ≤ 500 km  

 – 500 km < d ≤ 750 km 

 – 750 km < d ≤ 1000 km 

 – d > 1000 km·» 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 γ (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παράρτηµα ΣΤ – στήλη 2 – σειρά 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Το παράρτηµα ΣΤ τροποποιείται ως 
εξής: 

 β) Στη στήλη 2, η σειρά 3 τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

 «- Για «τόνους» και «τονοχιλιόµετρα»: 
Κάθε έτος»· 

 – για «αριθµό επιβατών» και 
«επιβατοχιλιόµετρα»: Κάθε πέντε έτη». 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 δ (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παράρτηµα Η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11δ) Το παράρτηµα Η τροποποιείται ως 
εξής: 

 α) Στη στήλη 2, σειρά 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο: 

 «- αριθµός συµβάντων (Πίνακας Η2)»· 

 β) Στη στήλη 2, σειρά 4, η παράγραφος 2 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «Πίνακας Η2: Αριθµός ατυχηµάτων και 
συµβάντων που σχετίζονται µε τη 
µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων»· 

 γ) Στη στήλη 2, σειρά 7, παράγραφος 1, 
το τρίτο στοιχείο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «- ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις 

καθώς και ατυχήµατα που δεν 
προκαλούνται από σιδηροδρόµους»· 

 δ) Στη στήλη 2, σειρά 7, παράγραφος 2, 
το πρώτο στοιχείο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «- συνολικός αριθµός ατυχηµάτων και 
συµβάντων που σχετίζονται µε 
τουλάχιστον ένα σιδηροδροµικό όχηµα 

που µεταφέρει επικίνδυνα εµπορεύµατα, 

όπως ορίζονται από τον κατάλογο 

εµπορευµάτων που καλύπτει το 

Παράρτηµα Κ»· 

 ε) Στη στήλη 2, σειρά 7, παράγραφος 2, 
το δεύτερο στοιχείο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 «- αριθµός τέτοιων ατυχηµάτων και 
συµβάντων στα οποία ελευθερώνονται 
επικίνδυνα εµπορεύµατα». 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παραρτήµατα ΙΒ και Ζ α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Προστίθεται το παράρτηµα ΙΒ, ως 
έχει στο παράρτηµα του παρόντος 
κανονισµού. 

(12) Προστίθενται τα παραρτήµατα Ζα 
και ΙΒ όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 
του παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 

εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 

εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ενοποιείται µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 91/2003 εντός τριών µηνών 
από τη δηµοσίευσή του. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα – µέρος Παράρτηµα Γ  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παράρτηµα Γ – στήλη 2 – σειρά 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μηχανές εξοπλισµένες µε ERTMS σε: 

 - αριθµό 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα – µέρος Παράρτηµα Γ α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 

Παράρτηµα Ζ α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτηµα Ζα 

 ∆εδοµένα σχετικά µε τις σιδηροδροµικές 
υποδοµές 

 1. Αριθµός χιλιοµέτρων σιδηροδροµικών 
υποδοµών, εξοπλισµένων µε ERTMS· 

 1α. Μήκος σε χιλιόµετρα του 
σιδηροδροµικού δικτύου που διαθέτει 
συνεχή εξοπλισµό µε ERTMS (στο 
κράτος µέλος)· 

 2. Αριθµός των σηµείων διασυνοριακών 
σιδηροδροµικών υποδοµών που 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 
επιβατών µε συχνότητα µεγαλύτερη της 
µιας ώρας, των δύο ωρών και συχνότητα 
µικρότερη των δύο ωρών· 

 3. Αριθµός των σηµείων διασυνοριακών 
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σιδηροδροµικών τα οποία έχουν 
εγκαταλειφθεί όσον αφορά τη µεταφορά 
επιβατών ή φορτίου ή παροπλισµένων 
σιδηροδροµικών υποδοµών· 

 4. Αριθµός σταθµών, που είναι 
προσβάσιµοι χωρίς εµπόδια για άτοµα µε 
µειωµένη κινητικότητα καθώς και για 
άτοµα µε αναπηρία. 

 

 

 


