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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/   /EF

af               

om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF

om udvikling af Fællesskabets jernbaner

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EUT C 291 E af 26.11.2002, s. 1.
2 EUT C 61 af 14.3.2003, s. 13.
3 EUT C 66 af 19.3.2003, s. 5.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 14.1.2003 (EUT ...) (endnu ikke offentliggjort i EUT),

Rådets fælles holdning af ... (EUT ...) (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-
Parlamentets afgørelse af ... (EUT) ...) (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner1 be-

stemmer, at jernbanevirksomheder med licens har adgangsrettigheder til det transeuropæiske

jernbanegodstransportnet og senest fra 2008 til hele jernbanenettet for international jernbane-

godstransport.

(2) Udvidelsen af disse adgangsrettigheder for international jernbanegodstransport til at omfatte

hele nettet fra den 1. januar 2006 bør gøre det muligt at øge de forventede fordele i forbin-

delse med overflytning til andre transportformer og udvikling af den internationale jernbane-

godstransport.

(3) Den gradvise udvidelse af disse adgangsrettigheder til alle typer jernbanegodstransport, i

overensstemmelse med principperne om frihed til at levere tjenesteydelser, ville forbedre

jernbanetransportens effektivitet i forhold til andre transportformer. Det ville også lette udvik-

lingen af bæredygtig transport mellem og i medlemsstaterne ved at fremme konkurrencen og

åbne muligheder for tilgang af ny kapital og nye virksomheder.

(4) Kommissionen bør undersøge udviklingen med hensyn til trafik, sikkerhed, arbejdsbetingelser

og operatørernes situation som følge af gennemførelsen af første jernbanepakke, og bør senest

den 1. januar 2007 forelægge en rapport om denne udvikling, om nødvendigt ledsaget af nye

forslag med henblik på at sikre de bedst mulige betingelser for medlemsstaternes økonomier,

jernbanevirksomhederne og disses ansatte samt brugerne.

                                                
1 EFT L 237 af 24.8.1991, s. 25. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2001/12/EF (EFT L 75 af 15.3.2001, s. 1).
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(5) Jernbanegodstransport giver betydelige muligheder for at oprette nye transporttjenester og

forbedre de eksisterende, på både nationalt og europæisk plan.

(6) Hvis jernbanegodstransporten skal være fuldt konkurrencedygtig, bliver det stadig mere nød-

vendigt, at der tilbydes en samlet transportydelse, herunder også transport mellem og i med-

lemsstaterne.

(7) Da jernbanesikkerhed reguleres af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../.../EF af ... om

sikkerhed på jernbanerne i EU1 som led i Fællesskabets nye sammenhængende regelværk for

jernbanesektoren, bør bestemmelserne vedrørende sikkerhed i direktiv 91/440/EØF ophæves.

(8) Direktiv 91/440/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EUT L
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Artikel 1

Direktiv 91/440/EØF ændres således:

1) I artikel 7 udgår stk. 2 på datoen for ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv .../.../EF om sikkerhed på jernbanerne i EU.

2) Artikel 10 ændres således:

a) Stk. 3 affattes således:

"3. Jernbanevirksomheder, der hører under anvendelsesområdet for artikel 2, tildeles

på rimelige vilkår ret til adgang til det transeuropæiske jernbanegodstransportnet, jf.

artikel 10a og bilag I, og senest den 1. januar 2006 til hele jernbanenettet med henblik

på udførelse af internationale godstransporttjenester.

Endvidere tildeles jernbanevirksomheder, der hører under anvendelsesområdet for

artikel 2, senest den 1. januar 2008 ret til adgang på rimelige vilkår til alle medlems-

staters infrastruktur med henblik på udførelse af alle former for jernbanegodstransport."
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b) Stk. 5 affattes således:

"5. Jernbanevirksomheder, der udfører jernbanetransport, indgår på grundlag af den

offentlige ret eller privatretten de nødvendige aftaler med forvalterne af den benyttede

jernbaneinfrastruktur. Aftalebetingelserne skal være ikke-diskriminerende og gennem-

sigtige i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet

og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertifice-

ring.*

_____________________

* EFT L 75 af 15.3.2001, s. 29. Ændret ved Kommissionens beslutning
2002/844/EF (EFT L 289 af 26.10.2002, s. 30)."

c) Stk. 6 affattes således:

"6. Spor, der fører til terminaler og havne, samt levering af tjenesteydelser i termina-

ler og havne, som er knyttet til de former for jernbanedrift, der er omhandlet i stk. 1, 2

og 3, og som mere end én slutbruger benytter eller kunne benytte, stilles til rådighed for

alle jernbanevirksomheder på en ikke-diskriminerende og gennemsigtig måde, og an-

modninger fra jernbanevirksomheder må kun underlægges begrænsninger, hvis der fore-

ligger levedygtige jernbanealternativer på markedsvilkår."
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d) Stk. 8 affattes således:

"8. Kommissionen forelægger senest den 1. januar 2007 en rapport for Europa-

Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og

Rådet om gennemførelsen af dette direktiv.

Rapporten skal omhandle:

– gennemførelsen af direktivet i medlemsstaterne og de forskellige involverede

organers arbejde

–  markedsudvikling, navnlig internationale trafiktendenser, aktiviteter og mar-

kedsandel for samtlige markedsaktører, herunder også nye virksomheder

– indvirkning på transportsektoren som helhed, navnlig med hensyn til overflytning

til andre transportformer

– indvirkning på sikkerhedsniveauet i den enkelt medlemsstat

– arbejdsbetingelser i sektoren i den enkelte medlemsstat.

Den ledsages om nødvendigt af passende forslag eller henstillinger vedrørende Fælles-

skabets fortsatte indsats for at udvikle jernbanemarkedet og den retlige ramme, der

regulerer det."
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3) Artikel 10b, stk. 4, litra c), affattes således:

"c) situationen for det europæiske jernbanenet"

4) Artikel 14 udgår.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter-

komme dette direktiv senest den 31. december 2005. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.
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Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE1

Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 25. juni 2003 med henblik på vedtagelse af:
– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed og om ændring af

Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og di-
rektiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af
afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/48/EF om
interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det tran-
seuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk jernbane-
agentur

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF
om udvikling af Fællesskabets jernbaner

                                                
1 Denne erklæring gælder for alle fælles holdninger vedrørende de tre direktiver og forordnin-

gen i anden jernbanepakke.

RÅDETS BEGRUNDELSE
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I. INDLEDNING

Under henvisning til EF-traktatens artikel 71 - og artikel 156 for så vidt angår lovgivningsforslaget

om interoperabilitet -  og inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure, jf. EF-traktatens

artikel 251, vedtog Rådet sin fælles holdning vedrørende de fire lovgivningsforslag i den såkaldte

"anden jernbanepakke"2 3 den 25. juni 2003.

Rådet har ved fastlæggelsen af sin holdning taget hensyn til Europa-Parlamentets førstebehand-

lingsudtalelse af 14. januar 20034, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse5 og

Regionsudvalgets udtalelse6.

Det generelle sigte med pakken af lovgivningsforslag er at modernisere jernbanesektoren i Den

Europæiske Union; moderniseringen vil i det store og hele svare til fuldførelsen af det indre marked

for den europæiske jernbanesektor, både for tjenesteudbydere og producenter. Ved at afskaffe kva-

simonopolerne og øge konkurrencen kan der opnås omkostningsbesparelser ved hjælp af stordrifts-

fordele samt større innovation, hvilket er en forudsætning for udviklingen af en jernbaneindustri i

verdensklasse i EU. De foreslåede foranstaltninger vil endvidere gøre denne transportform mere

konkurrencedygtig i forhold til andre transportformer og dermed bidrage til den meget tiltrængte

genopretning af ligevægten mellem transportformerne - navnlig på godstransportområdet - med

deraf følgende positive virkninger for både færdselstætheden og forureningen.

                                                
2 Kommissionen forelagde sit forslag den 25. januar 2002.

– Sikkerhed: EFT C 126E af 28.5.2002, s. 332.
– Interoperabilitet: EFT C 126E af 28.5.2002, s. 312.
– Det Europæiske Jernbaneagentur: EFT C 126E af 28.5.2002, s. 323.
– Udvikling af Fællesskabets jernbaner: EFT C 291E af 26.11.2002, s. 1.

3 Denne pakke omfatter også "Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af
Kommissionen til at føre forhandlinger om vilkårene for Fællesskabets tiltrædelse af konven-
tionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980 som ændret ved
Vilnius-protokollen af 3. juni 1999" (dok. 5726/02 TRANS 20).

4 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
5 EUT C 61 af 14.3.2003, s. 131.
6 EUT C 66 af 19.3.2003, s. 5.
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I ovennævnte sammenhæng tager anden jernbanepakke sigte på at gøre de nødvendige fremskridt

inden for områderne interoperabilitet, sikkerhed og markedsadgang (med hensyn til godstransport).

Med henblik på at udføre de meget tekniske og komplekse opgaver i forbindelse med udarbejdelsen

af de nødvendige redskaber - såsom de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI), de fælles

sikkerhedsmål og de fælles sikkerhedsmetoder - der er nødvendige for et sådant fremskridt, foreslås

det endvidere, at der oprettes en europæisk pulje af ekspertise i form af et europæisk jernbaneagen-

tur, der skal have en rent rådgivende funktion. Eksperterne fra Det Europæiske Jernbaneagentur vil

således udgøre en pulje af ekspertise, der bistår med at udvikle yderligere fællesskabslovgivning.

De skal stille uafhængig ekspertise til rådighed og arbejde ud fra et europæisk snarere end et natio-

nalt perspektiv.

II. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

INDLEDNING

Som følge af den klare operationelle sammenhæng mellem de forskellige lovgivningsforslag har

Kommissionen forelagt disse som en pakke og anmodet om, at de behandles som en sådan. Rådet

har respekteret dette "pakketiltag" og er nået til samlet enighed om denne pakke, herunder de fire

lovgivningsforslag, der er omfattet af den fælles beslutningstagning.7

Rådet har med fastlæggelsen af sin fælles holdning vedrørende anden jernbanepakke vist, at det i

det store og hele støtter den generelle linje i denne lovgivningspakke; den er udtryk for Rådets vilje

og beslutsomhed med hensyn til at gennemføre den meget tiltrængte modernisering af jernbane-

sektoren i EU, så den kan genvinde en rimelig andel af markedet. Det var imidlertid også vigtigt at

tage hensyn til jernbanesektorens komplekse karakter på baggrund af en række tekniske, finansielle,

socioøkonomiske og i visse tilfælde politiske hensyn.

                                                
7 Denne politiske enighed vedrørte pakken som helhed og dermed også vedtagelsen af Rådets

afgørelse som omhandlet i fodnote 3.
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SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE DE ENKELTE DIREKTIVUDKAST

OG FORORDNINGSUDKASTET

a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af

Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direk-

tiv 2001/13/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for

brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering

Indsatsen for at etablere et mere effektivt jernbanesystem i Fællesskabet må ikke gå ud over de nu-

værende høje sikkerhedsniveauer i dette system. Alle harmoniserede tiltag bør ikke blot opretholde

disse sikkerhedsniveauer, men - når det er muligt og praktisk gennemførligt - tilstræbe en forbed-

ring af dem under overholdelse af principperne om et velfungerende indre marked. Med dette i tan-

kerne gennemgik Rådet omhyggeligt alle de relevante bestemmelser i dette direktiv.

Af hensyn til klarheden findes der nu en særskilt artikel for de fælles sikkerhedsmål (artikel 7) og

de nationale sikkerhedsmetoder (artikel 6); det er endvidere nu bestemt, at de skal indføres gradvist.

Således er der fastsat specifikke frister for den første og den anden serie af fælles sikkerhedsmål og

fælles sikkerhedsmetoder, der skal udvikles, ligesom der nu gives flere oplysninger om deres ind-

hold.

Rådet er enigt om, at fastlæggelsen af fælles rammebestemmelser ikke må forhindre medlemssta-

terne i at indføre sikkerhedsniveauer for deres jernbanesystemer, der er højere end de fælles stan-

darder; samtidig må det ikke være til hinder for et velfungerende indre marked. Rådets fælles hold-

ning (artikel 8, stk. 4), fastsætter derfor, at medlemsstaterne efter vedtagelsen af de fælles sikker-

hedsmål kan indføre nye nationale sikkerhedsforskrifter, der kræver et højere sikkerhedsniveau end

de fælles sikkerhedsmål. Inden sådanne strengere forskrifter vedtages, skal de interesserede parter

dog høres, og Kommissionen skal underrettes. Hvis sådanne nye forskrifter kan berøre driften af

andre medlemsstaters jernbanevirksomheder på den pågældende medlemsstats område, finder

Kommissionens særlige meddelelsesprocedure anvendelse (artikel 8, stk. 5).
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Rådets fælles holdning indeholder desuden en ny artikel vedrørende sikkerhedsgodkendelse af in-

frastrukturforvaltere (artikel 11). Bestemmelserne i artikel 12 om adgang til efteruddannelsesfaci-

liteter er blevet strammet; samtidig udgår de grundlæggende krav, som jernbanepersonale skal op-

fylde, da de snart vil blive fastsat i tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI). For så vidt

angår harmonisering af sikkerhedscertifikater (artikel 14) var det opfattelsen, at der ikke var behov

for en mellemfase med uforpligtende retningslinjer.

Der er indarbejdet mange andre tekniske ændringer, bl.a. vedrørende sikkerhedsmyndighedens op-

gaver (artikel 16), og foretaget flere ændringer i de tekniske bilag.

Rådet kunne acceptere ændring 4 og 61 og i et vist omfang substansen i ændring 12, 16, 37, 56, 57

og 59.

b. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/48/EF om inter-

operabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske

jernbanesystem for konventionelle tog

Rådets fælles holdning fastholder princippet om, at direktivet skal gælde hele jernbanenettet i Den

Europæiske Union. Ud fra en række finansielle og økonomiske betragtninger opererer det imidlertid

med en mere gradvis indførelse af de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) end de af

Kommissionen foreslåede. En første gruppe af nye TSI'er og/eller ændringer til TSI'er skal nu være

udviklet inden den 1. januar 2009 (artikel 2, stk. 2); derudover er anvendelsesområdet for den første

gruppe af TSI'er nu blevet udspecificeret (artikel 2, stk. 15). For anvendelsen af en specifik TSI er

der tilføjet yderligere kategorier af linjer og rullende materiel i bilag III samt mulighed for at under-

opdele disse kategorier alt efter behov. Den specifikke TSI vil dermed kunne anvendes på den mest

omkostningseffektive måde. Artikel 1, stk. 6, og artikel 2, stk. 2, udvider mulighederne for at und-

lade at anvende bestemmelserne i en TSI.
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Andre ændringer i Rådets fælles holdning sammenholdt med Kommissionens forslag vedrører en

række mindre tekniske spørgsmål, herunder vedrørende bilagene.

Rådet har accepteret ændring 8 og mener, at ordlyden af dets fælles holdning stort set svarer til æn-

dring 6, 13 og 15.

c. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur

Rådet anerkender, at et europæisk jernbaneagentur kan yde et nyttigt bidrag til lovgivningsproces-

sen og andre aspekter af moderniseringen af de europæiske jernbaner. Ændringerne i Rådets fælles

holdning ændrer således ikke substansen i Kommissionens forslag væsentligt. Ændringerne vedrø-

rer agenturets opgaver og ansvar, høringen af andre parter, sammensætningen af dets arbejdsgrup-

per og bestyrelsen samt arbejdssprogene. Rådet har i flere tilfælde valgt at trække på tilsvarende

bestemmelser i forordningerne om oprettelse af andre fællesskabsorganer, f.eks. Det Europæiske

Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA).

Rådets fælles holdning svarer på mange områder delvist eller i substansen til Europa-Parlamentets

førstebehandlingsændringer, bl.a. ændring 9, 22, 32 og 36. For så vidt angår ændring 2, 5, 14 og 35,

der vedrører sammensætningen af arbejdsgrupperne og bestyrelsen, fastslår Kommissionens fælles

holdning, at arbejdsgrupperne skal have repræsentation af de jernbanesektorer og de brugere, der vil

blive berørt (artikel 3); også bestyrelsens sammensætning er blevet ændret, idet der navnlig er ble-

vet tilføjet en repræsentant for hver medlemsstat (artikel 26).

For så vidt angår agenturets repræsentanters tilsyn i medlemsstaterne finder Rådet, at artikel 33 i vid

udstrækning svarer til Europa-Parlamentets ændring 37.
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Vedrørende agenturets sprogordning hedder det i artikel 35 i den fælles ordning, at bestyrelsen træf-

fer afgørelse om denne; Rådet har skønnet, at denne instans er bedst i stand til at træffe en sådan

afgørelse med vægtning af alle relevante faktorer såsom omkostninger og effektivitet. Rådet kunne

således ikke acceptere ændring 38, som efter dets opfattelse i for høj grad vil belaste den måde,

hvorpå agenturet skal fungere, og være i modstrid med den budgettilbageholdenhed, der gælder for

Fællesskabets budget generelt, også som følge af de nye medlemsstaters tiltræden af Unionen pr.

1. maj 2004.

d. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om

udvikling af Fællesskabets jernbaner

Inden for rammerne af den generelle enighed om Rådets fælles holdning udgjorde anvendelsesom-

rådet og tidsplanen for markedsadgang meget naturligt vigtige elementer i det overordnede politiske

kompromis, Rådet nåede frem til. Derfor kunne Rådet ikke acceptere ændring 2 og 4, som tager

sigte på at udvide dette direktivs anvendelsesområde markant ved at indarbejde personbefordring

med jernbane.

Bestemmelserne vedrørende markedsadgang i Rådets fælles holdning kan sammenfattes således:

− senest den 1. januar 2006 tildeles jernbanevirksomheder på rimelige vilkår ret til adgang til

hele jernbanenettet med henblik på udførelse af internationale godstransporttjenester

− senest den 1. januar 2008 tildeles jernbanevirksomheder på rimelige vilkår ret til adgang til

det transeuropæiske jernbanegodstransportnet med henblik på udførelse af alle former for

jernbanegodstransport.

Desuden forelægger Kommissionen senest den 1. januar 2007 en rapport om gennemførelsen af di-

rektivet om markedsadgang. Det bemærkes endvidere i denne forbindelse, at Kommissionen har

afgivet en erklæring om, at den inden udgangen af 2003 agter at fremlægge et forslag om indførelse

af et europæisk kørekort for togførere.
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For så vidt angår ovennævnte bestemmelser om markedsadgang og ikrafttrædelsesedato henviser

Rådet af hensyn til klarheden til specifikke datoer i stedet for at gøre denne dato afhængig af datoen

for offentliggørelsen i EU-Tidende som oprindelig foreslået: det har derfor accepteret ændring 11.

Rådet anser dette for at sende et klart signal til alle involverede parter. Rådet har endvidere accepte-

ret substansen i ændring 1, 5, 7 og 9, som søger at bibeholde henvisningerne til det transeuropæiske

jernbanegodstransportnet. Ændring 7 og 9 blev faktisk accepteret ordret, og der blev i vid udstræk-

ning taget hensyn til de andre ændringer (jf. artikel 1, stk. 2).

________________________
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1- BAGGRUND

Dato for oversendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet:
(dokument
KOM(2002) 21 endelig – 2002/0022 (COD)
KOM(2002) 22 endelig – 2002/0023 (COD)
KOM(2002) 23 endelig – 2002/0024 (COD)
KOM(2002) 25 endelig – 2002/0025 (COD)): 25.1.2002

Dato for udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 19.9.2002

Dato for udtalelse fra Europa-Parlamentet under førstebehandlingen: 14.1.2003

Dato for oversendelse af det ændrede forslag: Intet

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 25.6.2003
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2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Det drejer sig om fire indbyrdes forbundne lovforslag:

– Et forslag om ændring af direktiv 91/440 med henblik på at udvide
adgangsrettighederne til infrastrukturen til også at omfatte jernbanegodstjenester
inden for en medlemsstat og med henblik på at fremskynde åbningen af markedet.

– Et forslag til direktiv om jernbanesikkerhed, som tager sigte på at fastlægge
grundelementerne i sikkerhedssystemerne for infrastrukturforvaltere og
jernbanevirksomheder. Det drejer sig om at udvikle en fælles sikkerhedsstrategi
og at indføre et fælles system for sikkerhedscertifikaternes udstedelse, indhold og
gyldighed. Endelig drejer det sig om at indføre princippet om uafhængige tekniske
undersøgelser i tilfælde af ulykker, således som det er sket i de andre sektorer.

– Et forslag til forordning om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur, som
skal yde teknisk bistand i forbindelse med arbejdet med interoperabilitet og
sikkerhed. Agenturet skal dels udarbejde fælles sikkerhedsstandarder samt udvikle
og forvalte et system til kontrol af sikkerhedsniveauet, dels på længere sigt
forvalte systemet for etablering, registrering og kontrol af tekniske specifikationer
for interoperabilitet.

– En ændring af direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF om interoperabilitet. Ud over
de nødvendige tilpasninger som følge af de foregående forslag drejer sig det sig
hovedsagelig om at sikre, at der er sammenhæng mellem gyldighedsområderne
for henholdsvis det net, hvortil der skal gives adgang, og det net, på hvilket
reglerne om interoperabilitet skal finde anvendelse.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner

Vurdering af Europa-Parlamentets udtalelse

Af hensyn til den juridiske klarhed havde Europa-Parlamentet først og fremmest
ønsket (ændringsforslag 1, 7, 8 og 9), at bestemmelserne om jernbanegodstransporter
blev bibeholdt indtil åbningen af markedet på hele jernbanenettet. Denne løsning er
blevet godkendt af Rådet (artikel 1, stk. 2), og Kommissionen støtter den.

Med hensyn til tidspunktet for den fuldstændige åbning af markedet for
jernbanegodstransport har såvel Rådet (artikel 1, stk. 2) som Europa-Parlamentet
(ændringsforslag 5 og 11) fulgt Kommissionens forslag, bortset fra at de ønsker
præcise datoer frem for en henvisning til gennemførelsesdatoen. Rådet fastholder
1. januar 2006 som dato for åbningen af markedet for internationale
godstransporttjenester på hele jernbanenettet, hvilket svarer til den af Europa-
Parlamentet foreslåede løsning, og 1. januar 2008 som dato for åbningen af markedet
for indenlandske godstransporttjenester, hvilket er en forskydning på to år i forhold
til Europa-Parlamentets løsning. Selv om Europa-Parlamentets tidsplan ligger tættere
på Kommissionens oprindelige forslag, kan Kommissionen acceptere Rådets forslag
om en gradvis åbning, som udgør et kompromis.
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Derimod har Rådet ikke godkendt ændringsforslag 2 og 4 vedrørende åbningen af
markedet for personbefordring med jernbane. På dette tidspunkt havde
Kommissionen heller ikke taget hensyn til disse ændringsforslag. Årsagerne er
følgende:

Kommissionen gør for det første opmærksom på, at dens ændrede forslag til
forordning om medlemsstaternes håndtering af krav om offentlig service og
indgåelse af kontrakter om offentlig service inden for personbefordring med jernbane
og ad vej og ad indre vandveje1 gælder fuldt ud for jernbanesektoren og indeholder
bestemmelser om indførelse af kontrolleret konkurrence ved tildeling af kontrakter
om offentlig service eller enerettigheder.

Med hensyn til de øvrige tjenester, som ikke er genstand for kontrakter om offentlig
service eller om enerettigheder, er Kommissionen i færd med at undersøge vilkårene
for en markedsåbning, således at den kan fremlægge forslag i 2003. En åbning af
markedet, som alene er baseret på fri adgang, giver anledning til mange problemer
med hensyn til beskyttelsen af passagererne, f.eks. i forbindelse med integreringen af
bookingsystemerne eller finansieringen af de offentlige tjenester. Det er nødvendigt
at finde frem til en afbalanceret løsning med dertil hørende ledsageforanstaltninger
og at foretage en detaljeret analyse af virkningerne af de foreslåede løsninger. Der
skal endvidere tages hensyn til Domstolens retspraksis, som vil kunne afdække nye
og vigtige aspekter i nær fremtid.

Ikke desto mindre betragter Kommissionen Europa-Parlamentets ændringsforslag
vedrørende en åbning af markedet for personbefordring som et stærkt politisk signal,
som vil få væsentlig betydning for udformningen af dens fremtidige forslag.

Endelig skal det bemærkes, at den nuværende lovgivning2 giver internationale
sammenslutninger af jernbanevirksomheder mulighed for at opnå adgangsrettigheder
og transitrettigheder med henblik på at udføre international personbefordring. Denne
bestemmelse, som på grund af utilstrækkelige ledsageforanstaltninger næsten ikke er
blevet brugt indtil nu, kunne få øget betydning efter gennemførelsen den 15. marts
2003 af direktiv 2001/12/EF3, 2001/13/EF4 og 2001/14/EF5, som indeholder præcise,
gennemsigtige og ikke-diskriminerende bestemmelser om tildeling af kapacitet og
desuden fastsætter, at der skal oprettes et kontrolorgan i hver medlemsstat.

Rådet har ikke godkendt Europa-Parlamentets ændringsforslag 3 og 10 om andre
ansøgere, som går ud på, at også andre foretagender end jernbanevirksomheder skal
kunne reservere infrastrukturkapacitet. Kommissionen bibeholder sin positive
udtalelse om dette ændringsforslag, da den mener, at det drejer sig om en vigtig
bestemmelse, som kan styrke jernbanekundernes stilling og bidrage til en effektiv
åbning af markedet for godstransport.

                                                
1 KOM(2002) 107 endelig, EFT C 151E af 25. juni 2002, s. 146.
2 Direktiv 91/440/EØF – EFT L 237 af 24.8.1991, s. 25.
3 EFT L 75 af 15.3.2001, s. 1.
4 EFT L 75 af 15.3.2001, s. 26.
5 EFT L 75 af 15.3.2001, s. 29.
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Nye bestemmelser indført af Rådet

Rådet har indført en bestemmelse om, at Kommissionen senest den 1. januar 2007
skal forelægge en rapport om gennemførelsen og virkningerne af åbningen af
jernbanemarkedet (artikel 1, stk. 2, litra d)). Kommissionen kan gå ind for denne
tilføjelse, som ikke påvirker den af Rådet fastsatte tidsplan for åbningen af markedet.

3.2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed i EU
og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til
jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af
jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af
jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering

Vurdering af Europa-Parlamentets udtalelse

Flere af Europa-Parlamentets ændringsforslag, om hvilke Kommissionen i princippet
havde afgivet en positiv udtalelse, er blevet godkendt af Rådet, undertiden med en
anden formulering. Dette er tilfældet med f.eks. bestemmelsen om
sikkerhedscertifikat til infrastrukturforvalterne (ændringsforslag 37, artikel 10a),
muligheden for at udpege binationale sikkerhedsmyndigheder (ændringsforslag 14,
50 og 85, artikel 3, litra g)) samt styrkelsen af samarbejdet mellem
undersøgelsesorganerne i tilfælde af ulykker (ændringsforslag 57, artikel 20 og 21)
og selve definitionen på begrebet "ulykke" (ændringsforslag 16, artikel 3).

Andre ændringsforslag er kun blevet godkendt delvist eller i en form, som nærmer
sig ordlyden i Europa-Parlamentets ændringsforslag uden at svare fuldstændigt til
denne. Det drejer sig navnlig om direktivets anvendelsesområde (ændringsforslag 11,
artikel 3), definitionen på fælles sikkerhedsmål (ændringsforslag 12 og 23, artikel 3),
proceduren for udstedelse af sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder
(ændringsforslag 33 og 79, artikel 10), spørgsmålet om uddannelsestjenester
(ændringsforslag 43 og 46, artikel 12) og kravet om, at det organ, der undersøger en
ulykke, skal være uafhængigt i forhold til sikkerhedsmyndigheden
(ændringsforslag 56, artikel 20). Kommissionen støtter disse formuleringer.

Når det drejer sig om de nationale sikkerhedsregler, som blev fastlagt efter
vedtagelsen af de fælles sikkerhedsmål på EF-niveau, afviger den fælles holdning
(artikel 8) væsentligt fra Europa-Parlamentets tekst. Europa-Parlamentet støttede
nemlig Kommissionens oprindelige forslag og ønskede endog at gå endnu længere
ved at indføre en ordning med forudgående godkendelse af de nationale forskrifter
(ændringsforslag 29-31). Rådet har i sin fælles holdning ganske vist bibeholdt
princippet om, at udkastene til nationale forskrifter skal undersøges, og at det skal
være muligt at anfægte dem, hvis de enten ikke åbner mulighed for at nå det niveau,
der kræves i henhold til de fælles sikkerhedsmål, eller er uforenelige med en teknisk
specifikation for interoperabilitet eller indebærer skjult forskelsbehandling, men
Rådet har ikke godkendt ordningen med forudgående godkendelse. Kommissionen
har accepteret Rådets tekst, for så vidt som den frembyder alle garantier for en
gennemsigtig undersøgelse på EF-niveau af udkastene til nationale forskrifter og
også giver Kommissionen mulighed for at anfægte en national forskrift.
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Nye bestemmelser indført af Rådet

Rådet har indskrænket rækkevidden af artikel 12 om anerkendelse af personale, og
det har således ikke været muligt at tage hensyn til ændringsforslag 41, 51-54 og 97.
Dette hænger sammen med, at Kommissionen ønsker at behandle dette spørgsmål
mere detaljeret efter en omfattende høring af de berørte parter, navnlig de
arbejdsmarkedsparter, som beskæftiger sig med dette spørgsmål. Kommissionen har
bekræftet (se erklæringen i punkt 5), at den forbereder et forslag om førerbevis, og at
den støtter arbejdsmarkedets parter med hensyn til arbejdsvilkårene, navnlig
spørgsmålet om køre- og hviletider for lokomotivførere og togpersonale. Dette nye
forslag fra Kommissionen skulle imødekomme de ønsker, der er kommet til udtryk i
ændringsforslag 5, 78, 47, 62 og 87.

3.3 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et
europæisk jernbaneagentur

Vurdering af Europa-Parlamentets udtalelse

De vigtigste af Europa-Parlamentets ændringsforslag, om hvilke Kommissionen
havde afgivet en positiv udtalelse, er blevet bibeholdt i den fælles holdning, idet der
dog er foretaget enkelte redaktionelle ændringer, som ikke berører indholdet.

Rådet har navnlig godkendt (artikel 3) den af Europa-Parlamentet foreslåede ordning
med, at sektoren skal repræsenteres i agenturets bestyrelse, men har tilføjet, at
passagererne skal repræsenteres i bestyrelsen (ændringsforslag 2, 5 og 35) og i
arbejdsgrupperne (ændringsforslag 14). Rådet har dog præciseret kriterierne for deres
repræsentativitet.

Derimod har Rådet ikke, som Europa-Parlamentet, bibeholdt den af Kommissionen
foreslåede sammensætning af bestyrelsen, men har fastsat, at der skal være en
repræsentant for hver medlemsstat ligesom i de øvrige af transportsektorens
agenturer (artikel 26).

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt repræsentanterne for sektorens
arbejdstagere skal deltage direkte i arbejdsgrupperne, har Rådet foretrukket at
bibeholde Kommissionens oprindelige forslag om en konsultationsordning
(artikel 4). Vilkårene for denne konsultation er dog blevet forbedret for såvel
arbejdsmarkedets parter som for repræsentanterne for godskunderne og passagererne.
Kommissionen havde støttet Europa-Parlamentets ændringsforslag 14, som går ud
på, at repræsentanter for arbejdstagerorganisationerne, når det drejer sig om den del
af agenturets arbejdsopgaver, som har direkte indvirkning på arbejdstagernes
arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed, kan deltage i de relevante arbejdsgrupper (ud
over den formelle konsultation af arbejdsmarkedets parter, der er fastsat i artikel 4).
Rådets tekst kan dog accepteres, for så vidt som vilkårene for konsultationen er
blevet forbedret.

Endvidere har Rådet i sin fælles holdning i vid udstrækning bibeholdt formuleringen
i artikel 30 med hensyn til den administrative direktørs opgaver og beføjelser
(ændringsforslag 31), i artikel 31 med hensyn til hans udnævnelse
(ændringsforslag 32) og i artikel 33 med hensyn til agenturets besøg i
medlemsstaterne (ændringsforslag 37).
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Med hensyn til de finansielle og budgetmæssige aspekter skal det bemærkes, at det
endnu ikke har været muligt at tage fuldt hensyn til den nye almindelige
finansforordnings ikrafttræden den 1. januar 2003, til trods for Europa-Parlamentets
ændringsforslag herom. Desuden er nye generelle retningslinjer for agenturerne i
færd med at blive vedtaget6 som følge af Kommissionens forslag om ændring af
agenturernes grundretsakter (KOM(2002) 406 endelig) efter vedtagelsen af den nye
finansforordning. Under andenbehandlingen må bestemmelserne i forordningen om
oprettelse af jernbaneagenturet derfor bringes i overensstemmelse med de
standardbestemmelser, som herefter vil være gældende.

Rådet har ikke godkendt forslaget om to rådgivende udvalg for de nationale
sikkerhedsmyndigheder og for undersøgelsesorganerne (ændringsforslag 19), som
Kommissionen havde afvist, eftersom disse organer efter den nye udformning af
artikel 3 har mulighed for at deltage direkte i det arbejde, der udføres af agenturet.
Desuden har agenturet fortsat til opgave at etablere et netværk mellem disse organer
for at lette deres samarbejde.

Hvad agenturets arbejdssprog (artikel 35) angår, har Rådet overtaget den gældende
tekst for det europæiske agentur for luftfartssikkerhed i stedet for den af Europa-
Parlamentet foreslåede løsning (ændringsforslag 38).

Nye bestemmelser indført af Rådet

Rådet har ønsket at udvide agenturets beføjelser med hensyn til arbejdsvilkårene for
det personale, der udfører sikkerhedsopgaver (artikel 12, litra e)). Kommissionen
hilser denne tilføjelse velkommen.

3.4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det
transeuropæiske jernbanesystem

Vurdering af Europa-Parlamentets udtalelse

Europa-Parlamentet har støttet Kommissionens forslag om en udvidelse af
direktivernes gyldighedsområde til at omfatte hele jernbanenettet. Uden at stille
spørgsmålstegn ved dette princip har Rådet ønsket, at dette sker gradvist, og
præciseret de forskellige etaper (artikel 2), hvilket Kommissionen har accepteret.

Med hensyn til de elementer i Europa-Parlamentets forslag, som er nye i forhold til
Kommissionens oprindelige forslag, og om hvilke Kommissionen har afgivet en
positiv udtalelse, har Rådet på nuværende tidspunkt ikke godkendt definitionen af
begrebet "ibrugtagning" (ændringsforslag 4 og 14), registreringsapparatet (ændring 9
og 19), bestemmelsen om proceskommunikation (ændring 10 og 20) samt flere
mindre vigtige forbedringer af teksterne.

Nye bestemmelser indført af Rådet

Intet

                                                
6 Europa-Parlamentets udtalelse under førstebehandlingen, vedtaget den 27. marts 2003.
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4- KONKLUSIONER

Kommissionen støtter den fælles holdning.

Med hensyn til agenturet ønsker Kommissionen dog at henlede opmærksomheden på
den snarlige vedtagelse af standardbestemmelserne om samtlige agenturer som følge
af den nye finansforordnings ikrafttræden.

5- ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen har afgivet følgende erklæringer til mødeprotokollen for samlingen i
Rådet (transport) den 28. marts 2003:

– Kommissionen vil inden udgangen af 2003 forelægge Europa-Parlamentet og
Rådet et forslag om indførelse af et europæisk førerbevis for lokomotivførere.
Endvidere støtter Kommissionen fuldt ud det arbejde, der i øjeblikket udføres af
arbejdsmarkedets parter inden for rammerne af den europæiske sociale dialog, jf.
traktatens artikel 139, vedrørende harmoniseringen af køre- og hviletider for
lokomotivførere og togpersonale

– Kommissionen erklærer, at det europæiske jernbaneagenturs endelige
budgetbehov beror på en klar aftale mellem Rådet og Europa-Parlamentet om
agenturets beføjelser. Disse behov, som har været genstand for en foreløbig
vurdering i den finansieringsoversigt, der er knyttet som bilag til
forordningsforslaget, skal udmøntes i de årlige budgetanmodninger, som
Kommissionen forelægger for Rådet og Europa-Parlamentet i deres egenskab af
budgetmyndighed. Der kan først foretages et præcist skøn over disse behov for
2004-2006, når proceduren for fælles beslutningstagning er afsluttet

– De procedurer, der er fastsat i artikel 8, stk. 4 og 5, i direktivet om sikkerhed,
udgør ikke en ordning med forudgående tilladelse.


