
BERIGTIGELSER 

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2009/149/EF af 27. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/49/EF for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af 

omkostningerne ved ulykker 

(Den Europæiske Unions Tidende L 313 af 28. november 2009) 

Side 67, bilag I, punkt 1.1, første afsnit, indledningen: 

I stedet for: »Det samlede og relative (i forhold til togkilometer) antal alvorlige ulykker samt en specificering efter 
følgende ulykkestyper:« 

læses: »Det samlede og relative (i forhold til togkilometer) antal væsentlige ulykker samt en specificering efter 
følgende ulykkestyper:« 

Side 67, bilag I, punkt 1.1, andet afsnit: 

I stedet for: »Hver alvorlig ulykke indberettes under typen for den primære ulykke, også selv om følgerne af en sekundær 
ulykke er alvorligere, f.eks. udbrud af brand efter en afsporing.« 

læses: »Hver væsentlig ulykke indberettes under typen for den primære ulykke, også selv om følgerne af en 
sekundær ulykke er alvorligere, f.eks. udbrud af brand efter en afsporing.« 

Side 68, bilag I, punkt 4, andet afsnit: 

I stedet for: »Alle forløbere skal indberettes, både dem, der fører til ulykker, og dem, der ikke gør. Forløbere, som 
forårsager en ulykke, indberettes under de fælles sikkerhedsindikatorer for forløbere; var den indtrufne 
ulykke alvorlig, indberettes den under de fælles sikkerhedsindikatorer for ulykker, jf. punkt 1.« 

læses: »Alle forløbere skal indberettes, både dem, der fører til ulykker, og dem, der ikke gør. Forløbere, som 
forårsager en ulykke, indberettes under de fælles sikkerhedsindikatorer for forløbere; var den indtrufne 
ulykke væsentlig, indberettes den under de fælles sikkerhedsindikatorer for ulykker, jf. punkt 1.« 

Side 68, bilag I, punkt 5, andet afsnit, første punktum: 

I stedet for: »Sikkerhedsmyndighederne indberetter enten de samfundsøkonomiske omkostninger ved alle ulykker eller 
alene ved alvorlige ulykker.« 

læses: »Sikkerhedsmyndighederne indberetter enten de samfundsøkonomiske omkostninger ved alle ulykker eller 
alene ved væsentlige ulykker.« 

Side 70, tillæg, punkt 1.1, indledningen: 

I stedet for: »»alvorlig ulykke«:« 

læses: »»væsentlig ulykke«:«
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