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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/ /EF

af

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 transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71 og 156,

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 EFT C 126 E af 28.5.2002, s. 312.
2 EUT C 61 af 14.3.2003, s. 131.
3 EUT C 66 af 19.3.2003, s. 5.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 14.1.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af                 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) I henhold til traktatens artikel 154 og 155 bidrager Fællesskabet til oprettelse og udvikling af

transeuropæiske net på transportområdet. Med henblik på virkeliggørelsen af disse mål skal

Fællesskabet iværksætte enhver form for aktion, som måtte være nødvendig for at sikre nette-

nes interoperabilitet, navnlig inden for harmonisering af tekniske standarder.

(2) For jernbanesektorens vedkommende blev den første foranstaltning truffet med vedtagelsen af

direktiv 96/48/EF1. For at virkeliggøre målene i dette direktiv har Den Europæiske Sammen-

slutning for Interoperabilitet i Jernbanenettet (AEIF), der er udpeget som det i direktivet om-

handlede fælles repræsentative organ, udarbejdet udkast til tekniske specifikationer for intero-

perabilitet (TSI'er), og Kommissionen vedtog disse den 30. maj 2002.

(3) Kommissionen vedtog den 10. september 1999 en beretning stilet til Europa-Parlamentet og

Rådet og indeholdende en første evaluering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til gen-

nemførelse af interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog.

Europa-Parlamentet anmodede i sin beslutning af 17. maj 2000 Kommissionen om at frem-

sætte forslag til revision af direktiv 96/48/EF på baggrund af modellen i direktiv 2001/16/EF2.

(4) Med direktiv 2001/16/EF blev der, ligesom det var tilfældet med direktiv 96/48/EF, indført

fællesskabsprocedurer for forberedelsen og vedtagelsen af TSI'er samt fælles regler for over-

ensstemmelsesvurdering af disse TSI'er. AEIF, der ligeledes blev udpeget som fælles repræ-

sentativt organ, fik mandat til at udvikle den første gruppe TSI'er.

                                                
1 EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6.
2 EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1.
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(5) Arbejdet med udviklingen af TSI'er for højhastighedsnettet, anvendelsen af direktiv 96/48/EF

på konkrete projekter og drøftelserne i det udvalg, der blev nedsat i henhold til nævnte direk-

tiv, giver mulighed for at drage visse konklusioner og har foranlediget Kommissionen til at

foreslå ændringer i de to direktiver om interoperabilitet i jernbanenettet.

(6) Vedtagelsen af dels Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2003 om oprettel-

se af et europæisk jernbaneagentur ("agenturforordningen")1, dels Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2003…/EF2 om sikkerhed på jernbanerne i EU ("jernbanesikkerhedsdirekti-

vet") betyder, at visse bestemmelser i direktiverne 96/48/EF og 2001/16/EF skal ændres.

Navnlig vil det være Agenturet, der, når det er oprettet af Kommissionen, får mandat til at ud-

arbejde alle udkast til nye eller reviderede TSI'er.

(7) Ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26. februar 2001 om

ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner3, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/13/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direk-

tiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder4 og Europa-Parlamentets og

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

og opkrævning af afgifter for brug af jernbanestruktur samt sikkerhedscertificering5 har kon-

sekvenser for gennemførelsen af interoperabilitet. Udvidelsen af adgangsrettighederne bør, li-

gesom for de øvrige transportformers vedkommende, foregå sideløbende med gennemførelsen

af de dertil hørende nødvendige harmoniseringsforanstaltninger. Det er derfor nødvendigt at

gennemføre interoperabilitet på hele nettet ved gradvis at udvide det geografiske anvendelses-

område for direktiv 2001/16/EF. Ligeledes bør retsgrundlaget for direktiv 2001/16/EF udvides

til at omfatte traktatens artikel 71, som også udgør retsgrundlaget for direktiv 2001/12/EF.

                                                
1 EFT ...
2 EFT ...
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. Ændret ved Kommissionens beslutning 2002/844/EF (EFT

L 289 af 26.10.2002, s. 30).
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(8) I hvidbogen om den europæiske transportpolitik bebudes dette direktiv som led i Kommissio-

nens strategi for at modernisere jernbanerne og dermed skabe bedre balance i brugen af de

forskellige transportformer med det endelige mål at afhjælpe den trafikale overbelastning af

vejnettet i Europa.

(9) De TSI'er, der udvikles i medfør af direktiv 96/48/EF, vedrører ikke udtrykkeligt fornyelse af

infrastruktur og rullende materiel eller udskiftninger foretaget i forbindelse med forebyggende

vedligeholdelse. Dette område er imidlertid omfattet af direktiv 2001/16/EF om konventio-

nelle tog, og de to direktiver bør harmoniseres på dette punkt.

(10) Udviklingen af TSI'er for højhastighedsnettet har vist, at det er nødvendigt at tydeliggøre

sammenhængen mellem på den ene side de væsentlige krav i direktiv 96/48/EF og TSI'erne

og på den anden side de europæiske standarder og andre normative dokumenter. Navnlig er

det vigtigt at sondre mellem de standarder eller dele af standarder, der nødvendigvis må gøres

obligatoriske for at virkeliggøre dette direktivs mål, og de "harmoniserede" standarder, der

udvikles efter den nye metode for teknisk harmonisering.

(11) De europæiske specifikationer udvikles som hovedregel efter den nye metode for teknisk

harmonisering og standardisering. Det må formodes, at de er i overensstemmelse med visse

væsentlige krav i direktiv 96/48/EF, navnlig for så vidt angår interoperabilitetskomponenterne

og grænsefladerne. Disse europæiske specifikationer (eller de gældende dele af dem) er ikke

obligatoriske, og TSI'erne bør ikke indeholde udtrykkelige referencer til disse specifikationer.

Referencerne til disse europæiske specifikationer offentliggøres i Den Europæiske Unions Ti-

dende, og medlemsstaterne offentliggør henvisningerne til de nationale standarder, der gen-

nemfører de europæiske standarder.
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(12) I visse tilfælde, når det er strengt nødvendigt for at virkeliggør målene i dette direktiv, kan

TSI'erne indeholde en udtrykkelig reference til europæiske standarder eller specifikationer. En

sådan udtrykkelig reference har konsekvenser, der bør præciseres nærmere; navnlig bliver

disse europæiske standarder og specifikationer obligatoriske, så snart den pågældende TSI

finder anvendelse.

(13) Alle de betingelser, en interoperabilitetskomponent skal opfylde, er fastsat i den relevante

TSI, og det samme gælder den procedure, der skal følges ved overensstemmelsesvurderingen.

Desuden skal det præciseres, at alle komponenter skal undergives den i TSI'en angivne proce-

dure for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og være ledsaget af det dertil

hørende certifikat.

(14) Af sikkerhedsgrunde er det nødvendigt at forlange, at medlemsstaterne forsynes alt rullende

materiel i brug med en identifikationskode. Det bør derefter registreres i et nationalt register.

Registrene skal kunne konsulteres af alle medlemsstaterne og visse økonomiske aktører i EU.

De bør være baseret på ensartede dataformater. Der bør derfor fastsættes fælles funktionelle

og tekniske specifikationer for registrene.

(15) Det bør præciseres, hvordan man skal forholde sig i de tilfælde, hvor der gælder væsentlige

krav for et delsystem, men hvor der endnu ikke er fastsat detaljerede specifikationer i den til-

svarende TSI. I så fald vil det være en fordel, at de organer, der forestår procedurerne for

overensstemmelsesvurdering og verifikation, er de bemyndigede organer, der er omhandlet i

artikel 20 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.

(16) De nødvendige foranstaltninger for gennemførelsen af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(17) Definitionen af det rullende materiel, der er nævnt i bilag I til direktiv 96/48/EF, bør præcise-

res nærmere. Dette direktiv bør også omfatte rullende materiel, der er konstrueret til udeluk-

kende at køre på linjer, der er udbygget til høje hastigheder, dvs. hastigheder på omkring

200 km/h.

(18) Anvendelsen af dette direktiv bør så vidt muligt ikke gribe ind i det arbejde, der allerede er

udført inden for rammerne af direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF, og medlemsstaterne skal fort-

sat kunne anvende de to nævnte direktiver i forbindelse med projekter, som er på et fremskre-

dent udviklingsstadium, når dette direktiv træder i kraft.

(19) Målet for den planlagte aktion, nemlig tilvejebringelse af interoperabilitet i det transeuropæi-

ske jernbanesystem, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne hver for sig og

kan derfor på grund af dets transeuropæiske karakter, som er anerkendt i traktaten, bedre op-

fyldes på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse

med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionali-

tetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at

opfylde dette mål.

(20) Kommissionen vedtog den 30. maj 2002 TSI'er for jernbanesystemet for højhastighedstog

vedrørende infrastruktur, rullende materiel, energi, styringskontrol og signaler, drift og vedli-

geholdelse. De i artikel 1, stk. 5, og artikel 2, stk. 5, omhandlede TSI-udkast vedrører revision

af disse TSI'er eller vedtagelse af nye TSI'er.
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(21) Eftersom et udkast til referencesystem med de tekniske regler, som sikrer det nuværende in-

teroperabilitetsniveau i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog, er ved at

blive udviklet som fastsat i artikel 25 i direktiv 2001/16/EF, er det nødvendigt at ajourføre

disse tekniske regler med henblik på den påtænkte udvidelse af anvendelsesområdet i henhold

til dette direktiv og under hensyn til den første gruppe af TSI'er, der skal vedtages senest i

2004.

(22) Uanset undtagelserne fra anvendelsesområdet for direktiv 2001/16/EF bør der tilskyndes til, at

medlemsstaterne frivilligt anvender de relevante bestemmelser i dette direktiv på nationalt

plan med henblik på at øge omkostningseffektivitet og stordriftsfordele i produktionssektoren.

(23) Direktiverne 96/48/EF og 2001/16/EF bør derfor ændres –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 96/48/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

1. Dette direktiv tager sigte på at fastsætte betingelserne for på Fællesskabets område at

tilvejebringe interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog som

beskrevet i bilag I.
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Disse betingelser vedrører projektering, bygning, ibrugtagning, omlægning, fornyelse, drift og

vedligeholdelse af de dele af dette system, som tages i brug, efter den ...*, samt driftspersona-

lets faglige kvalifikationer og sundheds- og sikkerhedsbetingelser.

2. Dette mål bør føre til fastsættelse af et minimum af teknisk harmonisering og gøre det

muligt

a) at fremme, forbedre og udvikle de internationale jernbanetransporttjenester inden for

Fællesskabets område og sammen med tredjelande

b) at bidrage til en gradvis gennemførelse af det indre marked for udstyr og tjenester til

bygning, drift, fornyelse og omlægning af det transeuropæiske jernbanesystem for høj-

hastighedstog

c) at bidrage til interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastig-

hedstog.

2) I artikel 2 tilføjes følgende nye litra:

"j) "grundparametre": alle forskriftsmæssige, tekniske eller driftsmæssige forudsætninger,

som er afgørende for interoperabiliteten, og hvorom der skal træffes afgørelse eller

fremsættes henstilling efter proceduren i artikel 21, stk. 2, før der udarbejdes fuldstæn-

dige TSI-udkast

                                                
* Datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv".
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k) "særtilfælde": hver del af det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog, som

kræver midlertidige eller permanente særbestemmelser i TSI'erne af hensyn til særlige

geografiske, topografiske eller bymiljømæssige forhold eller af hensyn til sammenhæn-

gen med det eksisterende system. Dette kan omfatte især jernbanestrækninger og jern-

banenet, der er uden forbindelse med det øvrige fællesskabsnet, fritrumsprofiler og

sporvidde eller afstand mellem sporene

l) "omlægning": større arbejder, som går ud på at ændre et delsystem eller en del af et del-

system, og som forbedrer delsystemets samlede ydeevne

m) "udskiftning i forbindelse med vedligeholdelse": udskiftning af komponenter med andre

med samme funktion og ydeevne i forbindelse med forebyggende eller korrigerende

vedligeholdelse

n) "fornyelse": større arbejder, som går ud på at udskifte et delsystem eller en del af et del-

system uden at ændre delsystemets samlede ydeevne

o) "bestående jernbanesystem": den helhed, som består af jernbaneinfrastrukturen, herun-

der banestrækninger og faste anlæg, i det bestående jernbanenet, samt det rullende mate-

riel af enhver kategori og oprindelse, der kører på denne infrastruktur

p) "ibrugtagning": samtlige operationer, hvorved et delsystem bringes i nominel drift."
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3) Artikel 2, litra h), udgår.

4) I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. For hvert delsystem udarbejdes en TSI. Der kan om nødvendigt udarbejdes flere

TSI'er for et delsystem, og en TSI kan dække flere delsystemer. Afgørelsen om af ud-

vikle og/eller revidere en TSI og valget af dens tekniske og geografiske anvendelsesom-

råde kræver et mandat i henhold til artikel 6, stk. 1."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Med henblik på at nå de mål, der er nævnt i artikel 1, fastlægger hver TSI følgen-

de forhold i nødvendigt omfang:

a) den angiver anvendelsesområdet (en del af banenettet eller af det rullende materiel

som nævnt i bilag I; et delsystem eller en del af et delsystem som nævnt i bilag II).

b) den præciserer de væsentlige krav for det berørte delsystem og dets grænseflader

til de andre delsystemer.
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c) den fastlægger de funktionelle og tekniske specifikationer, som delsystemet og

dets grænseflader til de andre delsystemer skal opfylde. Disse specifikationer kan,

om nødvendigt, variere alt efter delsystemets anvendelse, f.eks. efter kategori af

strækning og/eller rullende materiel, jf. bilag I.

d) den fastlægger, for hvilke interoperabilitetskomponenter og for hvilke grænsefla-

der der skal udarbejdes europæiske specifikationer, herunder europæiske standar-

der, som er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet i det transeuropæiske

jernbanesystem for højhastighedstog.

e) den angiver i hvert enkelt tilfælde, hvilke procedurer der på den ene side skal an-

vendes ved vurderingen af interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse

eller anvendelsesegnethed og på den anden side EF-verifikationen af delsystemer-

ne. Disse procedurer er baseret på de i afgørelse 93/465/EØF definerede moduler.

f) den angiver strategien for anvendelsen af TSI'en. Det er navnlig nødvendigt at

præcisere faserne i den gradvise overgang fra den bestående til den endelige situ-

ation, hvor TSI'en anvendes overalt.

g) den angiver med hensyn til det berørte personale, hvilke betingelser for så vidt

angår faglige kvalifikationer samt sundhed og sikkerhed under arbejdet der forud-

sættes for driften og vedligeholdelsen af det pågældende delsystem og for anven-

delsen af TSI'en."
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c) Følgende nye stykke indsættes:

"6. TSI'erne kan indeholde en udtrykkelig og tydelig reference til europæiske stan-

darder eller specifikationer, når det er strengt nødvendigt for at virkeliggøre målene i

dette direktiv. I så fald betragtes disse europæiske standarder eller specifikationer (eller

de relevante dele deraf) som værende knyttet til den pågældende TSI og bliver obligato-

riske, så snart TSI'en bliver gældende. I mangel af europæiske standarder eller specifi-

kationer, eller indtil de er udarbejdet, kan der henvises til andre tydeligt angivne norma-

tive dokumenter; det skal i så fald være let tilgængelige forvaltningsdokumenter."

5) Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. TSI-udkast og senere ændringer af TSI'erne udarbejdes efter mandat fra Kommissionen

udstedt efter proceduren i artikel 21, stk. 2. De udarbejdes på agenturets ansvar i overens-

stemmelse med artikel 3 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ..../2003

om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ("agenturforordningen"*) og i samarbejde med

de i disse artikler nævnte arbejdsgrupper.

TSI'erne vedtages og revideres efter samme procedure. De offentliggøres af Kommissionen i

Den Europæiske Unions Tidende.

2. Agenturet har til opgave at forberede revisionen og ajourføringen af TSI'erne og at

fremsætte alle relevante henstillinger til det i artikel 21 omhandlede udvalg, for at der kan ta-

ges hensyn til den tekniske udvikling eller udviklingen i de samfundsmæssige krav.



8556/03 alp 13
DG C III    DA

3. Hvert TSI-udkast udarbejdes i to trin.

Først fastlægger agenturet TSI'ens grundparametre samt grænsefladerne til de andre delsyste-

mer og alle andre nødvendige særtilfælde. For hvert grundparameter og hver grænseflade gø-

res der rede for de mest fordelagtige alternative løsninger med angivelse af de tekniske og

økonomiske begrundelser. Der træffes beslutning efter proceduren i artikel 21, stk. 2; om

nødvendigt tages der hensyn til særtilfælde.

Dernæst udarbejder agenturet TSI-udkastet med udgangspunkt i disse grundparametre. I givet

fald tager agenturet hensyn til tekniske fremskridt, foreliggende standardiseringsarbejde, eksi-

sterende arbejdsgrupper og anerkendte forskningsresultater. En samlet vurdering af de for-

ventede omkostninger og fordele ved anvendelsen af TSI'erne vedlægges TSI-udkastet; denne

vurdering angiver de forventede virkninger for alle berørte økonomiske operatører og agenter.

4. Der skal ved udarbejdelsen, vedtagelsen og revisionen af hver TSI (herunder grundpa-

rametrene) tages hensyn til de forventede omkostninger og fordele ved alle de tekniske løs-

ninger, der har været genstand for overvejelse, samt disses indbyrdes grænseflader med hen-

blik på at fastlægge og iværksætte de mest fordelagtige løsninger. Medlemsstaterne medvirker

ved denne vurdering ved at stille de nødvendige data til rådighed.

5. Det i artikel 21 omhandlede udvalg orienteres regelmæssigt om, hvordan udarbejdelsen

af TSI'erne skrider frem. Under dette arbejde kan udvalget udstede mandater eller fremsætte

relevante henstillinger om udformningen af TSI'erne og om vurderingen af omkostninger og

fordele. Udvalget kan navnlig på anmodning fra en medlemsstat forlange, at alternative løs-

ninger undersøges, og at vurderingen af omkostningerne og fordelene ved disse løsninger

medtages i den rapport, der vedlægges som bilag til TSI-udkastet.
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6. I forbindelse med vedtagelsen af hver TSI fastsættes ikrafttrædelsesdatoen for den på-

gældende TSI efter proceduren i artikel 21, stk. 2. Hvis forskellige delsystemer tages i brug

samtidig af tekniske kompatibilitetshensyn, skal de dertil hørende TSI'er have samme ikraft-

trædelsesdato.

7. I forbindelse med udarbejdelse, vedtagelse og revision af TSI'erne skal der tages hensyn

til brugernes mening for så vidt angår forhold, der har direkte betydning for betingelserne for

de pågældende brugeres anvendelse af delsystemerne. Med henblik herpå hører agenturet de

repræsentative brugersammenslutninger og organisationer under udarbejdelsen og revisionen

af TSI'erne. Agenturet vedlægger TSI-udkastet en rapport om høringsresultaterne.

Listen over sammenslutninger og organisationer, der skal høres, udarbejdes af det i artikel 21

omhandlede udvalg, inden det vedtager mandatet til revision af TSI'erne og kan gennemgås

og opdateres på anmodning af en medlemsstat eller Kommissionen.

8. I forbindelse med udarbejdelse, vedtagelse og revision af TSI'erne skal der tages hensyn

til arbejdsmarkedets parters mening for så vidt angår de i artikel 5, stk. 3, litra g), nævnte be-

tingelser.

Til dette formål høres arbejdsmarkedets parter, før TSI-udkastet forelægges det i artikel 21

omhandlede udvalg med henblik på vedtagelse eller revision.

Arbejdsmarkedets parter høres inden for rammerne af det sektordialogudvalg, der er nedsat i

henhold til Kommissionens afgørelse 98/500/EF**. Arbejdsmarkedets parter afgiver udtalelse

inden for en frist på tre måneder.

_____________________

* EFT L
** EFT L 225 af 12.8.1998, s. 27."
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6) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

En medlemsstat kan undlade at anvende en eller flere TSI'er, herunder for det rullende materi-
el, i følgende tilfælde og situationer:

a) for en foreslået ny banestrækning eller fornyelse eller omlægning af en eksisterende ba-
nestrækning eller for en del som omhandlet i artikel 1, stk. 1, der på tidspunktet for of-
fentliggørelsen af de relevante TSI'er befinder sig på et avanceret udviklingstrin eller er
omfattet af en kontrakt, der er under gennemførelse

b) for et projekt vedrørende fornyelse eller omlægning af en eksisterende banestrækning,
når fritrumsprofil, sporvidde eller afstand mellem sporene eller elektriske spænding i
henhold til disse TSI'er er uforenelige med dem, der gælder for den eksisterende stræk-
ning

c) for en foreslået ny banestrækning eller for et projekt vedrørende fornyelse eller omlæg-
ning af en eksisterende banestrækning, som gennemføres på denne medlemsstats områ-
de, såfremt dens jernbanenet er afsondret eller afskåret af havet fra den øvrige del af
Fællesskabets jernbanenet

d) for ethvert projekt vedrørende fornyelse, udvidelse eller omlægning af en eksisterende
banestrækning, såfremt anvendelsen af disse TSI'er skader projektets økonomiske leve-
dygtighed og/eller sammenhængen i medlemsstatens jernbanesystem

e) når betingelserne for en hurtig genopretning af nettet som følge af en ulykke eller natur-

katastrofe af økonomiske eller tekniske årsager forhindrer en delvis eller fuldstændig

anvendelse af de relevante TSI'er.
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I alle de nævnte tilfælde meddeler den pågældende medlemsstat på forhånd Kommissionen, at

den har til hensigt at fravige reglerne og forelægger den et dossier over, hvilke TSI'er eller

dele af TSI'er den ønsker at undlade at anvende, samt hvilke specifikationer den ønsker at an-

vende i stedet. Det i artikel 21 nævnte udvalg analyserer de af medlemsstaten påtænkte foran-

staltninger. I de tilfælde, der er nævnt i litra b) og d), træffer Kommissionen afgørelse efter

proceduren i artikel 21, stk. 2; om nødvendigt udstedes der en henstilling om, hvilke specifi-

kationer der bør anvendes. I de i litra b) nævnte tilfælde vedrører Kommissionens afgørelse

dog ikke fritrumsprofiler og sporvidde."

7) Følgende tilføjes i artikel 9 som nyt sidste punktum:

"De må navnlig ikke stille krav om kontrol, som allerede er udført som led i den procedure,

der fører til udstedelsen af EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed."

8) I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Alle interoperabilitetskomponenter undergives den procedure for vurdering af

overensstemmelse og anvendelsesegnethed, som er angivet i den pågældende TSI, og

skal være ledsaget af det dertil hørende certifikat."
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b) Stk. 3 affattes således:

"3. Medlemsstaterne anser en interoperabilitetskomponent for at opfylde de væsentli-

ge krav, hvis den er i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i de tilsva-

rende TSI'er eller de relevante europæiske specifikationer, der er udarbejdet for at op-

fylde disse betingelser."

c) Stk. 4 og 5 udgår.

9) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Opdager en medlemsstat eller Kommissionen, at europæiske specifikationer, der anvendes di-

rekte eller indirekte med henblik på dette direktiv, ikke opfylder de væsentlige krav, kan det

efter proceduren i artikel 21, stk. 2, besluttes, at de pågældende specifikationer trækkes helt

eller delvis tilbage fra de publikationer, hvori de er nævnt, eller ændres efter høring af det ud-

valg, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om

en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter

for informationssamfundets tjenester.*

________________________

* EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998,
s. 18."
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10) Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

1. Det påhviler hver enkelt medlemsstat at give ibrugtagningstilladelse til strukturelt defi-

nerede delsystemer, der indgår i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog, når

de er anlagt eller drives på medlemsstatens område.

Med henblik herpå træffer medlemsstaterne alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at del-

systemerne ikke kan tages i brug, medmindre de er projekteret, udført og installeret på en så-

dan måde, at det ikke hindrer opfyldelsen af de relevante væsentlige krav, når delsystemerne

integreres i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog.

Hver medlemsstat kontrollerer navnlig sammenhængen mellem disse delsystemer og det sy-

stem, hvori de integreres.

2. Hver medlemsstat kontrollerer ved ibrugtagningen og derefter regelmæssigt, at delsy-

stemerne drives og vedligeholdes i overensstemmelse med de væsentlige krav, der gælder for

dem. Til dette formål følges de vurderings- og verifikationsprocedurer, der er fastsat i de rele-

vante strukturelle og funktionelle TSI'er.

3. I tilfælde af fornyelse eller omlægning indsender infrastrukturforvalteren eller jernbane-

virksomhederne en projektbeskrivelse til den berørte medlemsstat. Medlemsstaten behandler

sagen og afgør under hensyntagen til den gennemførelsesstrategi, der er angivet i den gælden-

de TSI, om arbejdets omfang kræver en ny ibrugtagningstilladelse i dette direktivs betydning.
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En ny ibrugtagningstilladelse er nødvendig, hver gang de påtænkte arbejder kan have indfly-

delse på det samlede sikkerhedsniveau for det pågældende delsystem.

4. Når medlemsstaterne giver tilladelse til ibrugtagning af rullende materiel, har de ansva-

ret for, at hvert køretøj forsynes med en alfanumerisk identifikationskode. Denne kode anfø-

res på hvert køretøj og i et nationalt register, der opfylder følgende kriterier:

a) registret opfylder de fælles specifikationer i stk. 5

b) registret føres og opdateres af et organ, der er uafhængigt af alle jernbanevirksomheder

c) det nationale register er tilgængeligt for de sikkerhedsmyndigheder og undersøgelsesor-

ganer, der er udpeget i henhold til artikel 16 og 21 i Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv .../.../EF* om jernbanesikkerhed i EU (jernbanesikkerhedsdirektivet); også de til-

synsorganer, der er udpeget i henhold til artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2001/14/EF** af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet

og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering,

agenturet, jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne har med legitime formål

adgang til registeret.

Hvis rullende materiel ibrugtages for første gang i et tredjeland, kan medlemsstaterne god-

kende køretøjer, der er klart identificeret i henhold til en andet kodesystem. Når en medlems-

stat har givet tilladelse til ibrugtagning af sådanne køretøjer på sit område, skal det imidlertid

være muligt at finde oplysninger svarende til dem, der findes i punkt 5, litra c), d) og e), gen-

nem køretøjsregistret.
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5. De fælles specifikationer for registret vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2, på

grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet. Udkastet til specifikationer omfatter: indhold,

dataformat, funktionel og teknisk arkitektur, funktionsmåde og regler om indlæsning af data

samt søgning. Registeret indeholder mindst følgende oplysninger:

a) referencer til erklæringen om EF-verifikation og den enhed, der har udstedt erklæringen

b) referencer til det register over rullende materiel, som er nævnt i artikel 22a

c) oplysning om køretøjets ejer eller lejer

d) eventuelle begrænsninger for benyttelsen af køretøjet

e) sikkerhedskritiske data vedrørende køretøjets vedligeholdelsesplan.

___________

* EUT L
** 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.)"

11) Følgende tilføjes i artikel 15 som nyt sidste punktum:

"De må navnlig ikke stille krav om kontrol, som allerede er udført som led i den procedure,

der fører til udstedelse af EF-verifikationserklæringen."
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12) Artikel 16, stk. 3, affattes således:

"3. I mangel af TSI'er, herunder hvis der er meddelt en undtagelse i henhold til artikel 7, til-

sender medlemsstaterne de andre medlemsstater og Kommissionen for hvert delsystem en

fortegnelse over de tekniske forskrifter, der benyttes som grundlag for at vurdere, om de væ-

sentlige krav er opfyldt. Denne notifikation foretages senest den ...*, og herefter hver gang

fortegnelsen over de tekniske forskrifter ændres. Ved denne lejlighed udpeger medlemsstater-

ne ligeledes de organer, der for disse tekniske forskrifters vedkommende skal forestå den i ar-

tikel 18 omhandlede verifikationsprocedure."

13) Følgende tilføjes i artikel 17 som nyt sidste punktum:

"I så fald revideres TSI'erne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2. Såfremt visse tekniske

aspekter vedrørende de væsentlige krav ikke udtrykkeligt kan behandles i en TSI, anføres de

tydeligt i et bilag til den pågældende TSI. I disse tilfælde finder artikel 16, stk. 3, anvendelse."

14) I artikel 18, stk. 2, tilføjes følgende som nyt sidste punktum:

"Den omfatter desuden verifikation af grænsefladerne mellem det pågældende delsystem og

det system, hvori det indgår, på grundlag af de oplysninger, der findes i den relevante TSI og i

de i artikel 22a nævnte registre."

                                                
* Tolv måneder efter dette direktivs ikrafttræden."
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15) Artikel 20, stk. 5, affattes således:

"5. Kommissionen nedsætter en gruppe, der koordinerer de bemyndigede organer (i det føl-

gende benævnt "koordineringsgruppen") og drøfter alle spørgsmål om anvendelsen af de i ar-

tikel 13 omhandlede procedurer for vurdering af overensstemmelse eller anvendelsesegnethed

og den i artikel 18 omhandlede verifikationsprocedure eller anvendelsen af TSI'erne på dette

felt. Medlemsstaternes repræsentanter kan deltage som observatører i koordineringsgruppens

drøftelser.

Kommissionen og observatørerne underretter det i artikel 21 omhandlede udvalg om drøftel-

serne i koordineringsgruppen. Kommissionen foreslår, når det er relevant, de foranstaltninger,

der er nødvendige for at afhjælpe problemerne.

Når det er nødvendigt, gennemføres samordningen mellem de bemyndigede organer i over-

ensstemmelse med artikel 21."

16) Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges

Kommissionen*, jf. dennes artikel 8.
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Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget kan i givet fald nedsætte arbejdsgrupper til at bistå sig i udførelsen af sine op-

gaver, navnlig med henblik på at sikre samordningen mellem de bemyndigede organer.

____________________

* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."

17) Følgende nye artikler 21a, 21b og 21c indsættes:

"Artikel 21a

1. Udvalget kan drøfte ethvert spørgsmål om interoperabilitet i det transeuropæiske jern-

banesystem, herunder spørgsmål, der vedrører interoperabilitet mellem det transeuropæiske

højhastighedsjernbanesystem og tredjelandes jernbanesystemer.

2. Udvalget kan drøfte ethvert spørgsmål om gennemførelsen af dette direktiv. Om nød-

vendigt vedtager Kommissionen en henstilling vedrørende gennemførelsen efter proceduren i

artikel 21, stk. 2.

Artikel 21b

1. Kommissionen kan på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat efter proce-

duren i artikel 21, stk. 2, beslutte at fremsætte mandat til at udarbejde en TSI om et andet em-

ne, for så vidt den pågældende TSI vedrører et i bilag II nævnt delsystem.
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2. Udvalget udarbejder selv efter proceduren i artikel 21, stk. 2, på forslag af Kommissio-

nen sit arbejdsprogram i overensstemmelse med målene i dette direktiv og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF* af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det

transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog.

Artikel 21c

Bilag II-VI kan ændres efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

_________________

* EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1."

18) Følgende nye artikel indsættes:

"Artikel 22a

1. Medlemsstaterne sørger for, at et register over infrastrukturerne og et register over det

rullende materiel offentliggøres og ajourføres hvert år. Registrene angiver for hvert af de be-

rørte delsystemer eller dele af delsystemer hovedegenskaberne, f.eks. grundparametrene, og

deres grad af overensstemmelse med de i de gældende TSI'er foreskrevne egenskaber. Med

henblik herpå angives det i hver TSI nøjagtigt, hvilke oplysninger der skal medtages i regi-

strene over infrastruktur og rullende materiel.

2. En kopi af disse registre fremsendes til de berørte medlemsstater og agenturet og gøres

tilgængelig for de interesserede parter, herunder mindst de professionelle aktører på området."
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19) Bilag I affattes som bilag I til dette direktiv.

20) Bilag II affattes som bilag II til dette direktiv.

21) I bilag VII, punkt 2, tilføjes følgende som nyt sidste punktum:

"Navnlig skal det organ og det personale, der foretager verifikationerne, være funktionelt uaf-

hængige af de myndigheder, der er udpeget til at udstede ibrugtagningstilladelserne i medfør

af dette direktiv, licenserne i medfør af Rådets direktiv 1995/18/EF af 19. juni 1995 om ud-

stedelse af licenser til jernbanevirksomheder* og sikkerhedscertifikaterne i medfør af direktiv

2003/.../EF+ om jernbanesikkerhed i EU, samt af de enheder, der forestår undersøgelser af

ulykker."

__________________________

* EFT L 143 af 27.6.1995, s. 70. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/13/EF (EFT L 75 af 15.3.2001, s. 26).

Artikel 2

I direktiv 2001/16/EF foretages følgende ændringer:

1) Titlen affattes således: "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af

19. marts 2001 om interoperabilitet i jernbanesystemet for konventionelle tog".

______________
+ Nummeret på jernbanesikkerhedsdirektivet."
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2) I artikel 1 tilføjes følgende nye stykke:

"3. Anvendelsesområdet for dette direktiv udvides gradvis til hele jernbanesystemet for

konventionelle tog, herunder spor, der fører til terminaler og centrale havnefaciliteter, som

mere end én bruger benytter eller kunne benytte, med undtagelse af infrastruktur og rullende

materiel, der udelukkende anvendes til lokale, historiske eller turistmæssige formål, eller in-

frastruktur, der funktionsmæssigt er adskilt fra resten af jernbanesystemet, og med forbehold

af de undtagelser fra anvendelsen af TSI'er, som er angivet i artikel 7.

På de dele af nettet, der endnu ikke er omfattet af stk. 1 anvendes dette direktiv først fra

ikrafttrædelsesdatoen af de dertil hørende TSI'er, som vedtages efter nedenstående procedure

og for de anvendelsesområder, der fastsættes heri.

Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 21, stk. 2, inden den 1. januar 2006 et ar-

bejdsprogram, der tager sigte på at udvikle nye TSI'er og/eller at revidere allerede vedtagne

TSI'er med henblik på at dække de linjer og det rullende materiel, der endnu ikke er omfattet.

Dette arbejdsprogram vil angive en første gruppe af nye TSI'er og/eller ændringer til TSI'er,

der skal udvikles inden januar 2009, jf. dog artikel 5, stk. 5, om muligheden for at fastsætte

særtilfælde og for så vidt ikke andet er bestemt i artikel 7 om undtagelser under særlige om-

stændigheder. Valget af de emner, der skal være omfattet af TSI'erne, vil være baseret på hver

enkelt foranstaltnings forventede omkostningseffektivitet og på proportionalitetsprincippet for

de foranstaltninger, der træffes på fællesskabsplan. Med henblik herpå vil der blive taget pas-

sende hensyn til bilag IV, nr. 4 og den nødvendige balance mellem på den ene side målet, som

er kontinuerlig jernbanetrafik og teknisk harmonisering, og på den anden side det transeuro-

pæiske, nationale, regionale eller lokale trafikniveau.
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Når den første gruppe TSI'er er udviklet, vil der blive fastlagt prioriteter for udviklingen af

nye TSI'er eller revision af eksisterende TSI'er i henhold til proceduren i artikel 21, stk. 2.

En medlemsstat kan undlade at anvende i dette stykke på projekter, der på tidspunktet for of-

fentliggørelsen af den relevante gruppe TSI'er befinder sig på et avanceret udviklingstrin eller

er omfattet af en kontrakt, der er under gennemførelse".

3) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) Litra h) udgår.

b) Litra l) og m) affattes således:

"l) "omlægning": større arbejder, som går ud på at ændre et delsystem eller en del af

et delsystem, og som forbedrer delsystemets samlede ydeevne

m) "fornyelse": større arbejder, som går ud på at udskifte et delsystem eller en del af

et delsystem uden at ændre delsystemets samlede ydeevne"

c) Følgende nye litra tilføjes:

"o) "udskiftning i forbindelse med vedligeholdelse": udskiftning af komponenter med

andre med samme funktion og ydeevne i forbindelse med forebyggende eller kor-

rigerende vedligeholdelse

p) "ibrugtagning": samtlige operationer, hvorved et delsystem bringes i nominel

drift."
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4) I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. For hvert delsystem udarbejdes en TSI. Der kan om nødvendigt udarbejdes flere

TSI'er for et delsystem, og en TSI kan dække flere delsystemer. Afgørelsen om af ud-

vikle og/eller revidere en TSI og valget af dens tekniske og geografiske anvendelsesom-

råde kræver et mandat i henhold til artikel 6, stk. 1."

b) Stk. 3, litra e) affattes således:

"e) den angiver i hvert enkelt tilfælde, hvilke procedurer der skal anvendes ved vurde-

ringen af på den ene side interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse el-

ler anvendelsesegnethed og på den anden side EF-verifikationen af delsystemerne.

Disse procedurer er baseret på de i afgørelse 93/465/EØF definerede moduler."

c) Følgende nye stykke indsættes:

"7. TSI'erne kan indeholde en udtrykkelig og tydelig reference til europæiske stan-

darder eller specifikationer, når det er strengt nødvendigt for at virkeliggøre målene i

dette direktiv. I så fald betragtes disse europæiske standarder eller specifikationer (eller

de relevante dele deraf) som værende knyttet til den pågældende TSI og bliver obligato-

riske, så snart TSI'en bliver gældende. I mangel af europæiske standarder eller specifi-

kationer, eller indtil de er udarbejdet, kan der henvises til andre tydeligt angivne norma-

tive dokumenter; det skal i så fald være let tilgængelige forvaltningsdokumenter."
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5) Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. TSI-udkast og senere ændringer af TSI'erne udarbejdes efter mandat fra Kommissionen

udstedt efter proceduren i artikel 21, stk. 2. De udarbejdes på agenturets ansvar i overens-

stemmelse med artikel 3 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. xx/200xx

om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ("agenturforordningen")* og i samarbejde med

de i disse artikler nævnte arbejdsgrupper.

TSI'erne vedtages og revideres efter samme procedure. De offentliggøres af Kommissionen i

Den Europæiske Unions Tidende.

2. Agenturet har til opgave at forberede revisionen og ajourføringen af TSI'erne og at

fremsætte alle relevante henstillinger til det i artikel 21 omhandlede udvalg, for at der kan ta-

ges hensyn til den tekniske udvikling eller udviklingen i de samfundsmæssige krav.

3. Hvert TSI-udkast udarbejdes i to trin.

Først fastlægger agenturet TSI'ens grundparametre samt grænsefladerne til de andre delsyste-

mer og alle andre nødvendige særtilfælde. For hvert grundparameter og hver grænseflade gø-

res der rede for de mest fordelagtige alternative løsninger med angivelse af de tekniske og

økonomiske begrundelser. Der træffes beslutning efter proceduren i artikel 21, stk. 2; om

nødvendigt tages der hensyn til særtilfælde.
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Dernæst udarbejder agenturet TSI-udkastet med udgangspunkt i disse grundparametre. I givet

fald tager agenturet hensyn til tekniske fremskridt, foreliggende standardiseringsarbejde, eksi-

sterende arbejdsgrupper og anerkendte forskningsresultater. En samlet vurdering af de for-

ventede omkostninger og fordele ved anvendelsen af TSI'erne vedlægges TSI-udkastet; denne

vurdering angiver de forventede virkninger for alle berørte økonomiske operatører og agenter.

4. Der skal ved udarbejdelsen, vedtagelsen og revisionen af hver TSI (herunder grundpa-

rametrene) tages hensyn til de forventede omkostninger og fordele ved alle de tekniske løs-

ninger, der har været genstand for overvejelse, samt disses indbyrdes grænseflader med hen-

blik på at fastlægge og iværksætte de mest fordelagtige løsninger. Medlemsstaterne medvirker

ved denne vurdering ved at stille de nødvendige data til rådighed.

5. Det i artikel 21 omhandlede udvalg orienteres regelmæssigt om, hvordan udarbejdelsen

af TSI'erne skrider frem. Under dette arbejde kan udvalget udstede mandater eller fremsætte

relevante henstillinger om udformningen af TSI'erne og om vurderingen af omkostninger og

fordele. Udvalget kan navnlig på anmodning fra en medlemsstat forlange, at alternative løs-

ninger undersøges, og at vurderingen af omkostningerne og fordelene ved disse løsninger

medtages i den rapport, der vedlægges som bilag til TSI-udkastet.

6. I forbindelse med vedtagelsen af hver TSI fastsættes ikrafttrædelsesdatoen for den på-

gældende TSI efter proceduren i artikel 21, stk. 2. Hvis forskellige delsystemer tages i brug

samtidig af tekniske kompatibilitetshensyn, skal de dertil hørende TSI'er have samme ikraft-

trædelsesdato.
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7. I forbindelse med udarbejdelse, vedtagelse og revision af TSI'erne skal der tages hensyn

til brugernes mening for så vidt angår forhold, der har direkte betydning for betingelserne for

de pågældende brugeres anvendelse af delsystemerne. Med henblik herpå hører agenturet de

repræsentative brugersammenslutninger og organisationer under udarbejdelsen og revisionen

af TSI'erne. Agenturet vedlægger TSI-udkastet en rapport om høringsresultaterne.

Listen over sammenslutninger og organer, der skal høres, udarbejdes af det i artikel 21 om-
handlede udvalg inden vedtagelsen af mandatet for den første TSI og kan gennemgås og op-
dateres på anmodning af en medlemsstat eller Kommissionen.

8. I forbindelse med udarbejdelse, vedtagelse og revision af TSI'erne skal der tages hensyn
til arbejdsmarkedets parters mening for så vidt angår de i artikel 5, stk. 3, litra g), nævnte be-
tingelser.

Til dette formål høres arbejdsmarkedets parter, før TSI-udkastet forelægges det i artikel 21
omhandlede udvalg med henblik på vedtagelse eller revision.

Arbejdsmarkedets parter høres inden for rammerne af det sektordialogudvalg, der er nedsat i
henhold til afgørelse 98/500/EF. Arbejdsmarkedets parter afgiver udtalelse inden for en frist
på tre måneder."

_________________________
* EUT L
** Kommissionens afgørelse 98/500/EF (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 27)."
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6) Artikel 7, litra a), affattes således:

a) "for et projekt vedrørende en ny banestrækning eller fornyelse eller omlægning af en

eksisterende banestrækning eller for en del som omhandlet i artikel 1, stk. 1, der på tids-

punktet for offentliggørelsen af de relevante TSI'er befinder sig på et avanceret udvik-

lingstrin eller er omfattet af en kontrakt, der er under gennemførelse".

7) I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Alle interoperabilitetskomponenter undergives den procedure for vurdering af

overensstemmelse og anvendelsesegnethed, som er angivet i den pågældende TSI, og

skal være ledsaget af det dertil hørende certifikat."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Medlemsstaterne anser en interoperabilitetskomponent for at opfylde de væsentli-

ge krav, hvis den er i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i de til-

svarende TSI'er eller de relevante europæiske specifikationer, der er udarbejdet

for at opfylde disse betingelser."

c) Stk. 4 og 5 udgår.
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8) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Opdager en medlemsstat eller Kommissionen, at europæiske specifikationer, der anvendes di-

rekte eller indirekte med henblik på dette direktiv, ikke opfylder de væsentlige krav, kan det

efter proceduren i artikel 21, stk. 2, besluttes, at de pågældende specifikationer trækkes helt

eller delvis tilbage fra de publikationer, hvori de er nævnt, eller ændres; er der tale om euro-

pæiske standarder, skal det udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF*, først høres.

9) I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 2 tilføjes følgende nye punktum:

"Med henblik herpå anvendes de vurderings- og verifikationsprocedurer, der er fastsat i

de relevante strukturelle og funktionelle TSI'er."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. I tilfælde af fornyelse eller omlægning indsender infrastrukturforvalteren eller

jernbanevirksomheden en projektbeskrivelse til den berørte medlemsstat. Medlemssta-

ten behandler sagen og afgør under hensyntagen til den gennemførelsesstrategi, der er

angivet i den gældende TSI, om arbejdets omfang kræver en ny ibrugtagningstilladelse i

dette direktivs betydning.
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En ny ibrugtagningstilladelse er nødvendig, hver gang de påtænkte arbejder kan have

indflydelse på det samlede sikkerhedsniveau for det pågældende delsystem. Hvis der

kræves en ny tilladelse, afgør medlemsstaten, i hvilket omfang TSI'erne skal anvendes

på projektet. Medlemsstaten underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om

sin afgørelse."

c) Følgende nye stykker indsættes:

"4. Når medlemsstaterne giver tilladelse til ibrugtagning af rullende materiel, har de

ansvaret for, at hvert køretøj forsynes med en alfanumerisk identifikationskode. Denne

kode anføres på hvert køretøj og figurerer i et nationalt register, der opfylder følgende

kriterier:

a) registret opfylder de fælles specifikationer i stk. 5

b) registret føres og opdateres af et organ, der er uafhængigt af alle jernbanevirk-

somheder

c) registret er tilgængeligt for de sikkerhedsmyndigheder og undersøgelsesorganer,

der er udpeget i henhold til artikel 16 og 21 i Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv .../../EF om jernbanesikkerhed i EU ("jernbanesikkerhedsdirektivet")*, for

så vidt angår oplysninger af betydning for jernbanesikkerheden. Også de tilsyns-

organer, der er udpeget i henhold til artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 2001/14/EF** af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastruktur-

kapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikker-

hedscertificering, agenturet, jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne

har med legitime formål adgang til registeret.
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Hvis rullende materiel ibrugtages for første gang i et tredjeland, kan medlemsstaterne

godkende køretøjer, der er klart identificeret i henhold til en andet kodesystem. Når en

medlemsstat har givet tilladelse til ibrugtagning af sådanne køretøjer på sit område, skal

det imidlertid være muligt at finde oplysninger svarende til dem, der findes i punkt 5,

litra c), d) og e), nedenfor, gennem det nationale køretøjsregister.

5. De fælles specifikationer for de nationale registre vedtages efter proceduren i arti-

kel 21, stk. 2, på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet. Udkastet til specifikatio-

ner omfatter: indhold, dataformat, funktionel og teknisk arkitektur, funktionsmåde, reg-

ler om indlæsning af data samt søgning. Registeret indeholder mindst følgende oplys-

ninger:

a) referencer til erklæringen om EF-verifikation og den enhed, der har udstedt erklæ-

ringen

b) referencer til det register over rullende materiel, som er nævnt i artikel 24

c) oplysning om køretøjets ejer eller lejer

d) eventuelle begrænsninger for benyttelsen af køretøjet

e) sikkerhedskritiske data vedrørende køretøjets vedligeholdelsesplan.

______________________

* EFT L
** 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)."
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10) Artikel 16, stk. 3, affattes således:

"3. I mangel af TSI'er, herunder hvis der er meddelt en undtagelse i henhold til artikel 7, til-

sender medlemsstaterne de andre medlemsstater og Kommissionen for hvert delsystem en

fortegnelse over de tekniske forskrifter, der benyttes som grundlag for at vurdere, om de væ-

sentlige krav er opfyldt. Denne notifikation foretages senest den ...*, og herefter hver gang

fortegnelsen over de tekniske forskrifter ændres. Ved denne lejlighed udpeger medlemsstater-

ne ligeledes de organer, der for disse tekniske forskrifters vedkommende skal forestå den i ar-

tikel 18 omhandlede verifikationsprocedure.

11) Følgende tilføjes i artikel 17 som sidste punktum:

"I så fald revideres TSI'erne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2. Såfremt visse tekniske

aspekter vedrørende de væsentlige krav ikke umiddelbart og udtrykkeligt kan behandles i en

TSI, anføres de tydeligt i et bilag til den pågældende TSI.

I disse tilfælde finder artikel 16, stk. 3, anvendelse."

_____________________

* Tolv måneder efter dette direktivs ikrafttræden."
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12) Artikel 20, stk. 5, affattes således:

"5. Kommissionen nedsætter en gruppe (i det følgende benævnt "koordineringsgruppen"),

der koordinerer de bemyndigede organer og drøfter alle spørgsmål om anvendelsen af de i ar-

tikel 13 omhandlede procedurer for vurdering af overensstemmelse eller anvendelsesegnethed

og den i artikel 18 omhandlede verifikationsprocedure eller anvendelsen af TSI'erne på dette

felt. Medlemsstaternes repræsentanter kan deltage som observatører i koordineringsgruppens

drøftelser.

Kommissionen og observatørerne underretter det i artikel 21 omhandlede udvalg om drøftel-

serne i koordineringsgruppen. Kommissionen foreslår, når det er relevant, de foranstaltninger,

der er nødvendige for at afhjælpe problemerne.

Når det er nødvendigt, gennemføres samordningen mellem de bemyndigede organer i over-

ensstemmelse med artikel 21."

13) I artikel 21 tilføjes følgende nye stykke:

"4. Udvalget kan i givet fald nedsætte arbejdsgrupper til at bistå sig i udførelsen af sine op-

gaver, navnlig med henblik på at sikre samordningen mellem de bemyndigede organer."
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14) Følgende nye artikler indsættes:

"Artikel 21a

Kommissionen kan forelægge udvalget alle spørgsmål om gennemførelsen af dette direktiv.

Om nødvendigt vedtager Kommissionen en henstilling om gennemførelsen efter proceduren i

artikel 21, stk. 2.

Artikel 21b

Bilagene II-VI kan ændres efter proceduren i artikel 21, stk. 2".

15) Artikel 23 affattes således:

"Artikel 23

1. Prioriteringsrækkefølgen for vedtagelsen af TSI'erne er som følger, uden at dette an-

fægter rækkefølgen for vedtagelse af mandaterne i artikel 6, stk. 1:
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a) Den første gruppe af TSI'er tager sigte på styringskontrol, signaler, trafiktelematik for

godstrafikken; drift og trafikstyring (herunder personalekvalifikationer vedrørende de

grænseoverskridende tjenester i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i bi-

lag II og III); godsvogne; støjgener i forbindelse med rullende materiel og infrastruktur.

Hvad angår rullende materiel udvikles materiel til international brug først.

b) Desuden behandles følgende aspekter afhængigt af Kommissionens og agenturets res-

sourcer: trafiktelematik for persontrafikken, vedligeholdelse med særligt henblik på sik-

kerheden, personvogne, lokomotiver og motorvognssæt, infrastruktur, energi, luftfor-

urening.

Hvad angår rullende materiel udvikles materiel til international brug først.

c) På anmodning af Kommissionen, en medlemsstat eller agenturet kan udvalget i overens-

stemmelse med proceduren i artikel 21, stk. 2, beslutte at udarbejde en TSI for andre

emner, for så vidt den pågældende TSI vedrører et i bilag II nævnt delsystem.

2. Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 21, stk. 2, et arbejdsprogram, der

overholder prioriteringsrækkefølgen i stk. 1 og andre opgaver, som det skal udføre i henhold

til dette direktiv.

TSI'erne i første arbejdsprogram, som omhandlet i stk. 1, litra a), udarbejdes inden den

20. april 2004.
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3. Arbejdsprogrammet skal bl.a. omfatte følgende etaper:

a) udarbejdelse af en strukturel oversigt over jernbanesystemet for konventionelle tog med

udgangspunkt i et udkast fra agenturet og på grundlag af listen over delsystemer (bi-

lag II) med det formål at sikre sammenhængen mellem TSI'erne. Oversigten skal især

omfatte systemets forskellige bestanddele og disses grænseflader; den vil tjene som re-

ferenceramme for afgrænsningen af anvendelsesområderne for hver TSI

b) vedtagelse af en modelstruktur for udarbejdelsen af TSI'er

c) vedtagelse af en metode til costbenefitanalyse af de løsninger, der sigtes mod i TSI'erne

d) vedtagelse af de fornødne mandater til udarbejdelse af TSI'er

e) vedtagelse af grundparametrene til hver TSI

f) godkendelse af udkast til standardiseringsprogrammer

g) forvaltning af overgangsperioden mellem ikrafttræden af direktiv 2003/.../EF* og of-

fentliggørelsen af TSI'er, herunder vedtagelsen af det referencesystem, der er nævnt i

artikel 25.

________________________

* EFT L..."

16) Artikel 24, stk. 2, affattes således:

"2. En kopi af disse registre fremsendes til de berørte medlemsstater og agenturet og gøres

tilgængelig for de interesserede parter, herunder mindst de professionelle aktører på området."
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17) Artikel 25, stk. 1, affattes således:

"1. Agenturet udvikler i overensstemmelse med artikel 3 og 12 i forordning xx/200xx+ på

grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender i henhold til artikel 16, stk. 3,

samt på grundlag af tekniske dokumenter fra sektoren og teksterne til relevante internationale

aftaler et udkast til referencesystem med de tekniske regler, som sikrer det nuværende intero-

perabilitetsniveau i de linjer og det rullende materiel, der vil blive omfattet af anvendelsesom-

rådet i henhold til artikel 1, stk. 3. Kommissionen gennemgår dette udkast efter proceduren i

artikel 21, stk. 2, og beslutter, om det kan bruges som referencesystem, indtil TSI'erne vedta-

ges.

18) Bilag I affattes som bilag III til dette direktiv.

19) I bilag VII, punkt 2, tilføjes følgende som nyt sidste punktum:

"Navnlig skal det organ og det personale, der foretager verifikationerne, være funktionelt uaf-

hængige af de myndigheder, der er udpeget til at udstede ibrugtagningstilladelserne i medfør

af dette direktiv, licenserne i medfør af Rådets direktiv 95/18/EF af 19. juni 1995 om udste-

delse af licenser til jernbanevirksomheder og sikkerhedscertifikaterne i medfør af direktiv

200x/xx/EF++, samt af de enheder, der forestår undersøgelser af ulykker.

______________________

* EFT L 143 af 27.6.1995, s. 70. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/13/EF (EFT L 75 af 15.3.2001, s. 26."

20) Bilag VIII udgår.

_________________________
+ Nummeret på agenturforordningen."
++ Nummeret på jernbanesikkerhedsdirektivet.
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Artikel 3

Kommissionen træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at anvendelsen af dette direktiv så

vidt muligt ikke griber ind i det arbejde med udvikling af TSI'er, hvortil der allerede er udstedt

mandater inden for rammerne af direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF, og sikre, at projekter, som er på

et fremskredent udviklingsstadium, når dette direktiv træder i kraft, ikke berøres.

Artikel 4

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

komme dette direktiv senest den [...]*. 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.

Artikel 5

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

                                                
* 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

"BILAG I

DET TRANSEUROPÆISKE JERNBANESYSTEM FOR HØJHASTIGHEDSTOG

1. INFRASTRUKTURER

Infrastrukturerne i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog er de transeuro-

pæiske transportlinjer, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det tran-

seuropæiske transportnet* samt i alle ajourføringer af denne afgørelse som resultat af den i

afgørelsens artikel 21 fastsatte revision.

Højhastighedslinjerne omfatter:

– de strækninger, som specielt anlægges til højhastighedstog, og som er udstyret til ha-

stigheder på normalt 250 km/h eller derover

– de strækninger, der specielt udbygges til højhastighedstog, og som er udstyret til hastig-

heder på omkring 200 km/h

– de strækninger, der specielt udbygges til højhastighedstog, og som har særlige karakte-

ristika på grund af topografiske, terrænbetingede eller byplanmæssige begrænsninger,

og hvor hastigheden skal tilpasses til det enkelte tilfælde.
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Disse infrastrukturer omfatter trafikstyringssystemer, togdetekteringssystemer og togstyrings-

systemer: tekniske anlæg til databehandling og telekommunikation til brug ved befordring af

rejsende på disse strækninger for at sikre en sikker og stabil drift af nettet og en effektiv sty-

ring af trafikken.

2. RULLENDE MATERIEL

Det rullende materiel, der er omfattet af dette direktiv, er tog, der er konstrueret til at køre

– med en hastighed på mindst 250 km/h på de strækninger, der er specielt anlagt til højha-

stighedstog, idet det under egnede forhold skal være muligt at nå op på hastigheder på

over 300 km/h

– med en hastighed på omkring 200 km/h på de i punkt 1 anførte strækninger, når det er

foreneligt med disse strækningers kapacitetsniveau.

3. SAMMENHÆNGEN I DET EUROPÆISKE JERNBANESYSTEM FOR

HØJHASTIGHEDSTOG

Skal den europæiske jernbanetransport have den fornødne kvalitet, kræver det bl.a. en særde-

les god sammenhæng mellem infrastrukturens (i ordets bredeste betydning, dvs. inklusive de

faste dele af alle relevante delsystemer) og det rullende materiels egenskaber (inklusive de

dele af alle relevante delsystemer, der er placeret i det rullende materiel). Af denne sammen-

hæng afhænger ydeevneniveau, sikkerhed, servicekvalitet og omkostninger.

__________________
* EFT L 228 af 9.9.1996. s. 1. Ændret ved afgørelse 1346/2001/EF (EFT L 185 af

6.7.2001, s. 1).

________________________"
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BILAG II

"BILAG II

DELSYSTEMER

1. LISTE OVER DELSYSTEMER

I dette direktiv foretages en opdeling af det system, som udgør det transeuropæiske jernbane-

system for højhastighedstog, i delsystemer, der svarer til:

a) områder, der er strukturelt defineret:

– infrastruktur

– energi

– styringskontrol og signaler

– drift og trafikstyring

– rullende materiel

b) områder, der er funktionelt defineret:

– vedligeholdelse

– trafiktelematik for person- og godstrafikken.
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2. OMFATTEDE OMRÅDER

For hvert delsystem fastlægges listen over interoperabilitetsrelevante elementer i de mandater,

der gives agenturet til udarbejdelsen af TSI-udkast.

I henhold til artikel 6, stk. 1, fastlægges disse mandater efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

I givet fald præciserer agenturet listen over de interoperabilitetsrelevante elementer, der er

fastsat i mandaterne, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, litra c).

________________________"
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BILAG III

"Bilag I

DET TRANSEUROPÆISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENTIONELLE TOG

1. INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog omfatte de stræk-

ninger i det transeuropæiske transportnet, der er anført i Europa-Parlamentets og Rådets be-

slutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det

transeuropæiske transportnet* eller i ajourføringer af denne beslutning som følge af revisions-

bestemmelsen i dens artikel 21.

For dette direktivs formål kan nettet underopdeles i følgende kategorier:

strækninger, som forudsættes anvendt til persontrafik

strækninger, som forudsættes anvendt til blandet trafik (personer, gods)

strækninger, som er specielt planlagt eller tilpasset til godstrafik

knudepunkter i persontrafikken

knudepunkter i godstrafikken, herunder intermodale terminaler

forbindelsesspor mellem disse elementer.
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Denne infrastruktur omfatter trafikstyrings-, eftersporings- og navigationssystemer: tekniske

installationer til databehandling og telekommunikation beregnet på persontransport med

fjerntog og godstransport på dette net med henblik på at sikre en sikker og harmonisk drift af

nettet og en effektiv styring af trafikken.

2. RULLENDE MATERIEL

Det rullende materiel omfatter alt materiel, som kan køre på hele det konventionelle tran-

seuropæiske banenet eller en del af det, herunder:

brændsels- eller eldrevne motorvognssæt

brændsels- eller eldrevne lokomotiver

personvogne

godsvogne, herunder rullende materiel til transport af lastvogne.

Mobilt udstyr til bygning og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur er omfattet, men har ik-

ke førsteprioritet.

Hver af disse kategorier underopdeles i:

rullende materiel til international brug

rullende materiel til national brug
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3. SAMMENHÆNG I DET TRANSEUROPÆISKE JERNBANESYSTEM FOR

KONVENTIONELLE TOG

Skal den europæiske jernbanetransport have den fornødne kvalitet, kræver det bl.a. en særde-

les god sammenhæng mellem infrastrukturens (i ordets bredeste betydning, dvs. inklusive de

faste dele af alle relevante delsystemer) og det rullende materiels egenskaber (inklusive de

dele af alle relevante delsystemer, der er placeret i det rullende materiel). Af denne sammen-

hæng afhænger ydeevneniveau, sikkerhed, servicekvalitet og omkostninger."

4. UDVIDELSE AF ANVENDELSESOMRÅDET

1. UNDERKATEGORIER AF STRÆKNINGER OG RULLENDE MATERIEL

Om nødvendigt udvikles der med henblik på omkostningseffektiv interoperabilitet

yderligere underkategorier af alle kategorier af strækninger og rullende materiel, der er

nævnt i bilaget. Hvis det er nødvendigt, kan de funktionelle og tekniske specifikationer

omhandlet i artikel 5, stk. 3, variere alt efter underkategori.

2. GARANTIER VEDRØRENDE OMKOSTNINGER

Costbenefitanalysen af de foreslåede foranstaltninger vil bl.a. tage følgende i betragt-

ning:

– omkostningerne ved den foreslåede foranstaltning
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– reduktion af finansieringsomkostninger på grund af stordrift og bedre udnyttelse

af det rullende materiel

– reduktion af investerings- og vedligeholdelses/driftsomkostninger på grund af

øget konkurrence mellem fabrikanter og vedligeholdelsesvirksomheder

– miljømæssige fordele på grund af tekniske forbedringer af jernbanesystemet

– øget driftssikkerhed.

Denne vurdering angiver desuden de sandsynlige virkninger for alle berørte operatører og

økonomiske agenter.

__________________

* EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 1346/2001/EF (EFT L 185 af
6.7.2001, s. 1).

________________________"
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 25. juni 2003 (26.06)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2002/0022 (COD)
2002/0023 (COD)
2002/0024 (COD)
2002/0025 (COD)

10840/03

LIMITE

TRANS 176
CODEC 900

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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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.


