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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om 

statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, 

passagerer og ulykker 

(0000 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling) 

Europa-Parlamentet, 

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10000/1/2016-C8-0365/2016), 

 der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen1 til Kommissionens forslag til 

Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0611), 

– der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 76, 

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-

0300/2016), 

1. godkender Rådet førstebehandlingsholdning; 

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning; 

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten. jf. artikel 

297, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 

procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 

foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1 Vedtagne tekster af 11.3.2014, P7_TA(2014)0197. 
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BEGRUNDELSE 

 

 

Parlamentets prioriteter: 

 

Parlamentet besluttede ved sin førstebehandling, at anvendelsesområdet for forordningen om 

statistik over jernbanetransport burde udvides til at omfatte data om infrastruktur, navnlig 

implementeringen af ERTMS (European Rail Traffic Management System), som udgør en af 

prioriteringerne for det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). Det blev af Parlamentet 

understreget, at det var yderst vigtigt at have et klart overblik over udviklingen af ERTMS i 

Unionen, eftersom EU har postet millioner af euro i denne type infrastruktur uden nogen 

konkrete resultater til dato hvad angår systemoperabilitet på tværs af Europa, hvilket skyldes 

uregelmæssigheder og forsinkelser i implementeringen.  

 

Parlamentet besluttede endvidere, at Eurostat skulle stille statistiske data om togstationer med 

adgangsforhold for personer med nedsat førlighed og handicap til rådighed og om 

anvendelsen af grænseoverskridende jernbaneinfrastruktur. 

 

For så vidt angår ulykker, som Kommissionen foreslog at fjerne fra forordningens 

anvendelsesområde, forfægtede Parlamentet den opfattelse, at statistik om togulykker burde 

fastholdes i anvendelsesområdet og endda udvides til at omfatte ulykker og hændelser 

vedrørende transport af farligt gods og ulykker i jernbaneoverskæringer. Parlamentet var 

endvidere af den opfattelse, at Eurostat og Det Europæiske Jernbaneagentur bør arbejde tæt 

sammen om at forbedre statistikkerne om togulykker og navnlig sikre metodologisk 

overensstemmelse for så vidt angår ulykkesdata om andre transportformer. 

 

Parlamentet anser det for særdeles vigtigt, at EU-borgerne har let adgang – som ved en 

kvikskranke – til data relateret til implementeringen af EU-politikker. 

 

 

Vigtigste resultater: 

 

Rådet og Parlamentet har efter langvarige forhandlinger aftalt, at den mest virkningsfulde og 

omkostningseffektive måde til at undgå dobbeltarbejde mellem Eurostat, Kommissionen og 

Det Europæiske Jernbaneagentur vil være at styrke samarbejdet mellem disse institutioner og 

sikre, at statistiske data vedrørende EU-politikker er lettilgængelige for EU's borgere og 

interessehavere. 

 

Det var først muligt at opnå aftale om en forenkling af forordningen om statistik over 

jernbanetransport efter underskrivelse af to aftalememoranda mellem Eurostat og 

Kommissionen (27/04/2016) og mellem Eurostat og Jernbaneagenturet (12/05/2016). Disse 

memoranda er ikke blot vigtige instrumenter i optimering af anvendelsen af de eksisterende 

oplysninger og nedbringelse af den administrative byrde, men vil også opfylde 

medlovgivernes krav vedrørende bedre anvendelsen af statistikker om jernbanetransport. 

Disse vil give alle kategorier af brugere lettilgængelige data og pålidelig information om 

fremskridt inden for EU's politikker for jernbanesektoren. 
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Forhandlinger: 

 

Efter Parlamentets vedtagelse af sin holdning ved førstebehandling den 11. marts 2014, og 

Transport- og Turismeudvalgets (TRAN) beslutning om at indlede forhandlinger den 13. 

oktober 2014, fandt der den 25. november 2014 uformelle trepartsforhandlinger sted under det 

italienske formandskab for Rådet. Efterfølgende uformelle forhandlinger, der havde til formål 

at befordre en tidlig andenbehandlingsaftale, fandt sted under de lettiske og luxembourgske 

formandskaber.  Parlamentets og Rådets forhandlingshold nåede den 24. maj 2016 frem til en 

aftale under det nederlandske formandskab efter endnu en runde uformelle 

trepartsforhandlinger. Teksten fra forhandlingerne blev godkendt af TRAN-udvalget den 15. 

juni 2016. Formanden for TRAN-udvalget har på grundlag af udvalgets godkendelse i sin 

skrivelse til De Faste Repræsentanters Komité anført, at han vil henstille til 

plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling uden ændringer. Efter 

jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede 

aftalen af 18. juli 2016. 
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG 
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