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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/.../EG

av den

om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar

(järnvägssäkerhetsdirektivet)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och

                                               

1 EUT C 256, 27.10.2007, s. 39.
2 Europaparlamentets yttrande av den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och 

rådets gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och 
Europaparlamentets ståndpunkt av den ...
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av följande skäl:

(1) För att fortsätta arbetet med att skapa en inre marknad för järnvägstransporttjänster antog 

Europaparlamentet och rådet direktiv 2004/49/EG1 om fastställande av ett gemensamt 

regelverk för säkerheten på järnvägar.

(2) Ursprungligen behandlades godkännandeförfaranden för att ta järnvägsfordon i bruk 

i rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det 

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg2 och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det 

transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg3 för nya eller ombyggda delar av 

gemenskapens järnvägssystem och direktiv 2004/49/EG för fordon som redan är i bruk. 

I enlighet med bestämmelserna om bättre lagstiftning och för att förenkla och modernisera 

gemenskapslagstiftningen bör alla bestämmelser som gäller godkännande att ta 

järnvägsfordon i bruk föras in i en enda rättsakt. Därför bör nuvarande artikel 14 

i direktiv 2004/49/EG utgå och en ny bestämmelse om godkännande för ibruktagande av 

fordon som redan används tas med i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG

av den ... om driftskompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem+ 4 (nedan kallat 

"järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet"), vilket ersätter direktiv 96/48/EG 

och 2001/16/EG.

                                               

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på 
gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för 
järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av 
avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg 
(järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44). Rättad version i EUT L 220, 
21.6.2004, s. 16.

2 EGT L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 
direktiv 2007/32/EG (EUT L 141, 2.6.2007, s. 63).

3 EGT L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 
direktiv 2007/32/EG.

+ EUT: Vänligen för in det direktivets nummer och datum.
4 Se s. ... i denna EUT.
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(3) I och med ikraftträdandet av fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif 1999) 

den 1 juli 2006 infördes nya regler i fråga om avtal för användning av fordon. Enligt 

fördragets bilaga om användningsavtal för fordon i internationell järnvägstrafik (CUV) är 

fordonsinnehavare inte längre skyldiga att registrera sina fordon hos ett järnvägsföretag. 

Det gamla RIV-avtalet ("Reglamento Internazionale Veicoli") mellan järnvägsföretag har 

upphört att gälla och har delvis ersatts av en ny privat och frivillig överenskommelse 

("General Contract of Use for Wagons", GCU) mellan järnvägsföretag och 

fordonsinnehavare, där den sistnämnda kategorin ansvarar för underhållet av sina fordon. 

För att återspegla dessa ändringar och för att underlätta genomförandet av direktiv 2004/49 

vad gäller utfärdande av säkerhetsintyg för järnvägsföretag, bör begreppen 

"fordonsinnehavare" och "enhet som ansvarar för underhåll" definieras och även 

specifikationen av förhållandet mellan dessa enheter och järnvägsföretagen.

(4) Definitionen av "fordonsinnehavare" bör ligga så nära den definition som används i 

Cotif 1999 som möjligt. Många enheter kan identifieras som fordonsinnehavare, 

t.ex. ägaren, ett bolag som bedriver verksamhet med en fordonspark, ett bolag som hyr ut 

fordon till ett järnvägsföretag eller ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare som 

använder fordon för att underhålla infrastrukturen. Dessa enheter har kontroll över fordonet 

och avser att låta järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltarna använda det som ett 

transportmedel. För att undvika alla former av ovisshet bör fordonsinnehavaren klart 

identifieras i det nationella fordonsregister (NVR) som avses i artikel 33

i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet.
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(5) Innan ett fordon tas i bruk eller används i järnvägsnätet bör en enhet med ansvar för dess 

underhåll identifieras i det nationella fordonsregistret. Fordonsinnehavaren och enheten

som ansvarar för underhåll kan vara samma person eller organ. I undantagsfall, t.ex. för 

fordon som tas i bruk för första gången i ett tredjeland, fordon som bogseras för att tas 

i bruk på en annan plats i järnvägsnätet eller som utför särskilda transporttjänster, är det 

emellertid inte möjligt eller lämpligt att identifiera enheten som ansvarar för underhåll. 

I sådana undantagsfall bör den relevanta nationella säkerhetsmyndigheten kunna godkänna 

fordon på det järnvägsnät som faller under dess behörighet utan att de tilldelats en enhet 

som ansvarar för underhåll.

(6) När denna enhet som ansvarar för underhåll är ett järnvägsföretag eller en 

infrastrukturförvaltare inbegriper deras säkerhetsstyrningssystem även underhåll och 

behöver ingen ytterligare certifiering. Om enheten som ansvarar för underhåll inte är ett 

järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare kan den certifieras i enlighet med ett system 

som ska utvecklas av Europeiska järnvägsbyrån och antas av kommissionen. Det intyg som 

utfärdas till den enheten skulle garantera att kraven på underhåll i detta direktiv uppfylls 

för varje fordon som den har ansvar för. Intyget bör gälla i hela gemenskapen.



16133/3/07 REV 3 JM/am,sl,be 5
DG C 3 SV

(7) Underhållskraven är under utveckling inom ramen för 

järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet, särskilt som en del av de tekniska specifikationerna 

för driftskompatibilitet (TSD) för "rullande materiel". Till följd av ikraftträdandet av det 

direktivet finns det ett behov av att se till att dessa TSD överensstämmer med de 

certifieringskrav för enheten som ansvarar för underhåll som kommissionen ska anta.

Kommissionen kommer att uppnå detta genom att i förekommande fall ändra berörda TSD 

genom att använda det förfarande som anges i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet.

(8) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen ytterligare utveckling och förbättring av 

säkerheten på gemenskapens järnvägar inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på 

gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta 

direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(9) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2004/49/EG bör antas i enlighet 

med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas 

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

                                               

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 
22.7.2006, s. 11).
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(10) Kommissionen bör särskilt ges behörighet att ändra och anpassa bilagorna till 

direktiv 2004/49/EG, att anta och ändra gemensamma säkerhetsmetoder och gemensamma 

säkerhetsmål och att införa ett system för certifiering av underhåll. Eftersom dessa åtgärder 

har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/49/EG, 

bland annat genom att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar, måste de antas 

i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(11) En medlemsstat som saknar järnvägssystem och inte avser att skaffa ett sådant inom den 

närmaste framtiden skulle åläggas en oproportionerlig och meningslös skyldighet om den 

var tvungen att införliva och genomföra detta direktiv. En sådan medlemsstat bör därför, så 

länge som den inte har något järnvägssystem, undantas från skyldigheten att införliva och 

genomföra detta direktiv.

(12) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning1 uppmanas 

medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så 

långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och 

införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(13) Direktiv 2004/49/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2004/49/EG ska ändras på följande sätt.

1. Följande led ska läggas till i artikel 3:

"s) fordonsinnehavare: den person eller enhet som, i egenskap av ägare av eller 

nyttjanderättshavare till ett fordon, använder fordonet som ett transportmedel och är 

registrerad som sådan i det nationella fordonsregister (NVR) som avses i artikel 33 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG av den ... om driftskompatibilitet 

hos gemenskapens järnvägssystem* + (nedan kallat 

"järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet"),

t) enhet som ansvarar för underhåll: den enhet som har ansvar för underhållet av ett 

fordon och är registrerad som sådan i NVR,

u) fordon: ett järnvägsfordon som trafikerar järnvägslinjer på egna hjul, med eller utan 

dragkraft. Ett fordon består av ett eller flera strukturella och funktionella delsystem 

eller delar av sådana delsystem.

________________

* EUT L ...".

2. I artikel 4.4 ska uttrycket "tillhandahållare av vagnar" ersättas med uttrycket 

"fordonsinnehavare".

                                               

+ EUT: Vänligen för in direktivets nummer och datum.
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3. Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

"2. Före den 30 april 2009 ska bilaga I ses över, särskilt i syfte att inkludera 

gemensamma definitioner av de gemensamma säkerhetsindikatorerna och 

gemensamma metoder för beräkning av kostnaderna för olyckor. Denna åtgärd som 

avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv ska antas i enlighet med det 

föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 27.2a."

4. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. En första uppsättning gemensamma säkerhetsmetoder, som åtminstone 

omfattar de metoder som anges i punkt 3 a, ska antas av kommissionen före 

den 30 april 2008. De ska offentliggöras i Europeiska unionens 

officiella tidning.

En andra uppsättning gemensamma säkerhetsmetoder, som omfattar de 

återstående metoder som anges i punkt 3, ska antas av kommissionen före 

den 30 april 2010. De ska offentliggöras i Europeiska unionens 

officiella tidning.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 

genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande 

förfarandet med kontroll i artikel 27.2a."
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b) Punkt 3 c ska ersättas med följande:

"c) Metoder, i den mån de ännu ej omfattas av TSD, för kontroll av att de 

strukturella delsystemen i järnvägssystemet drivs och underhålls i enlighet med 

väsentliga krav på detta område."

c) Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. De gemensamma säkerhetsmetoderna ska regelbundet ses över med beaktande 

av erfarenheterna av deras tillämpning, järnvägssäkerhetens övergripande 

utveckling och medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 4.1. Denna åtgärd,

som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom 

att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med 

kontroll i artikel 27.2a."

5. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 3 ska första och andra styckena ersättas med följande:

"Den första uppsättningen förslag till gemensamma säkerhetsmål ska bygga på en 

utvärdering av befintliga mål och befintlig säkerhetsnivå i medlemsstaterna och ska 

säkerställa att den nuvarande trafiksäkerhetsnivån inom järnvägssystemet inte sänks i 

någon medlemsstat. Den ska antas av kommissionen före den 30 april 2009 och 

offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Denna åtgärd, som avser att 

ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det,

ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 27.2a.
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Den andra uppsättningen förslag till gemensamma säkerhetsmål ska bygga på 

erfarenheterna av den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål och 

genomförandet av dessa. Den ska avspegla alla prioriterade områden där säkerheten 

behöver förbättras ytterligare. Den ska antas av kommissionen före 30 april 2011 och 

offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Denna åtgärd, som avser att

ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, 

ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 27.2a."

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

"5. De gemensamma säkerhetsmålen ska regelbundet ses över med beaktande av 

järnvägssäkerhetens övergripande utveckling. Denna åtgärd, som avser att 

ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera 

det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i 

artikel 27.2a."

6. Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

"Syftet med säkerhetsintyget är att styrka att järnvägsföretaget har inrättat ett 

säkerhetsstyrningssystem och är i stånd att uppfylla krav i TSD och annan tillämplig 

gemenskapslagstiftning samt i nationella säkerhetsbestämmelser för att ha riskerna 

under kontroll och tillhandahålla transporttjänster på järnvägsnätet på ett säkert sätt."
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b) I punkt 2 ska led b ersättas med följande:

"b) Ett säkerhetsintyg som visar att åtgärder vidtagits av järnvägsföretaget i syfte 

att uppfylla de särskilda krav som är nödvändiga för att tillhandahålla dess

tjänster på järnvägsnätet i fråga på ett säkert sätt. Dessa krav får omfatta 

tillämpning av TSD och nationella säkerhetsbestämmelser, inbegripet operativa 

regler för nätverket, godkännande av personalintyg och godkännande att 

använda de fordon som järnvägsföretaget använder. Säkerhetsintyget ska 

baseras på den dokumentation som järnvägsföretaget överlämnat i enlighet 

med bilaga IV."

7. Artikel 14 ska ersättas med följande:

"Artikel 14

Underhåll av fordon

1. Innan ett fordon tas i bruk eller används i järnvägsnätet ska det tilldelas en enhet som 

ansvarar för underhåll och denna enhet ska vara registrerad i NVR enligt artikel 33

i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet.

2. De relevanta nationella säkerhetsmyndigheterna får, i undantagsfall och begränsat till 

deras respektive järnvägsnät, besluta om undantag från den skyldighet som anges 

i punkt 1.
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3. Utan att det inverkar på ansvarsområdet för järnvägsföretag och 

infrastrukturförvaltare enligt artikel 4 ska den enhet som ansvarar för underhåll se till 

att fordonen är i säkert skick genom ett system för underhåll.

4. Om den enhet som ansvarar för underhåll är ett järnvägsföretag eller en 

infrastrukturförvaltare ska det system som anges i punkt 3 inrättas genom det 

säkerhetsstyrningssystem som anges i artikel 9.

5. Om den enhet som ansvarar för underhåll inte är ett järnvägsföretag eller en 

infrastrukturförvaltare kan den certifieras i enlighet med punkt 6.

6. Med utgångspunkt i en rekommendation från byrån ska kommissionen senast den ...*

besluta om certifiering av den enhet som ansvarar för underhåll när det gäller dess 

system för underhåll. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta 

direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande 

förfarandet med kontroll i artikel 27.2a. Denna åtgärd ska inbegripa 

certifieringskraven för den enhet som ansvarar för underhåll på grundval av ett 

godkännande av dess system för underhåll, intygets format och giltighet, det eller de 

organ som har ansvar för utfärdandet, samt de kontroller som är nödvändiga för att 

certifieringssystemet ska fungera.

                                               

* Ett år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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7. De intyg som beviljas i enlighet med punkt 6 ska bekräfta att de krav som avses i 

punkt 3 uppfylls och ska gälla i hela gemenskapen. Om den enhet som ansvarar för 

underhåll inte har certifierats ska ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare, 

genom det säkerhetsstyrningssystem som anges i artikel 9, se till att alla relevanta 

underhållsförfaranden tillämpas på ett fullgott sätt."

8. Artikel 16.2 ska ändras på följande sätt:

a) Led a ska ersättas med följande:

"a) Att besluta om godkännande att ta i bruk de strukturella delsystem som utgör 

järnvägssystemet i enlighet med artikel 15

i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet och att kontrollera att de drivs och 

underhålls i enlighet med tillämpliga väsentliga krav."

b) Led b ska utgå.

c) Led g ska ersättas med följande:

"g) Att tillse att fordonen vederbörligen registreras i NVR och att 

säkerhetsrelaterad information däri är korrekt och hålls aktuell."
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9. I artikel 18 ska följande led läggas till:

"e) De undantag som har beslutats i enlighet med artikel 14.2."

10. Artikel 26 ska ersättas med följande:

"Artikel 26

Anpassning av bilagor

Bilagorna ska anpassas till vetenskapliga och tekniska framsteg. Denna åtgärd, som avser 

att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande 

förfarandet med kontroll i artikel 27.2a."

11. Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkt ska läggas till:

"2a. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 

i det beslutet."

b) Punkt 4 ska utgå.

12. I bilaga II ska punkt 3 utgå.
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Artikel 2

Genomförande och införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att 

följa detta direktiv senast den ...*. De ska genast överlämna texterna till dessa 

bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Skyldigheterna att införliva och genomföra detta direktiv ska inte gälla Republiken Cypern 

och Republiken Malta, så länge som inget järnvägssystem upprättats på deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser 

i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning.

                                               

* 24 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. Inledning

Kommissionen lade den 13 december 2006 fram följande tre lagstiftningsförslag som främst syftade 

till att underlätta förflyttning av järnvägsfordon i Europeiska unionen:

 Ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens 

järnvägar1 (nedan kallat direktivet om järnvägssäkerhet).

 Ett förslag till direktiv om driftskompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem2

(nedan kallat direktivet om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet).

 Ett förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en 

europeisk järnvägsbyrå3 (nedan kallad förordningen om byrån).

Den 29 november 2007 antog Europaparlamentet sitt yttrande vid första behandlingen.

Den 3 mars 2008 antar rådet sin gemensamma ståndpunkt. Rådet har under sitt arbete tagit hänsyn 

till yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén4. Regionkommittén beslutade att inte yttra sig 

över de ovan nämnda förslagen.

II. Analys av den gemensamma ståndpunkten

1. Allmänt

För att göra det möjligt för järnvägarna att spela en avgörande roll för en hållbar rörlighet i 

Europeiska unionen eftersträvar rådet en gradvis utveckling av ett integrerat europeiskt 

järnvägsområde. Rådet anser i detta sammanhang att de tre lagstiftningsförslagen om omarbetning 

av direktiven för driftskompatibilitet för konventionell järnväg och höghastighetsjärnväg och om 

ändring av direktivet om järnvägssäkerhet och direktivet om byrån kan bidra med viktiga 

förbättringar av den tekniska delen av regelverket för de europeiska järnvägarna.

                                               
1 EUT C 126, 7.6.2007, s. 7.
2 EUT C 126, 7.6.2007, s. 7.
3 EUT C 126, 7.6.2007, s. 7.
4 EUT C 256, 27.10.2007, s. 39.
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Genom dessa förslag minskas hindren mot en fri rörlighet för järnvägsfordon på det europeiska 

järnvägsnätet varigenom det ömsesidiga godkännandet av järnvägsfordon i medlemsstaterna 

underlättas.

Rådet och parlamentet lyckades vid första behandlingen nå en överenskommelse om förslaget till 

direktivet om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet så att rådet kan anta den på så sätt 

ändrade rättsakten. De kunde dock inte vid den första behandlingen jämka sina ståndpunkter om 

ändring av direktivet om järnvägssäkerhet och om förordningen om byrån. Rådet antog följaktligen 

gemensamma ståndpunkter om båda förslagen och tog därvid vederbörlig hänsyn till de ändringar 

som parlamentet antog i sina yttranden vid första behandlingen.

2. Centrala policyfrågor

Rådets tre viktigaste ändringarna i förhållande till kommissionens förslag behandlas nedan. Rådet 

föreskriver dessutom om ett undantag för Cypern och Malta.

2.1 Integrering av alla bestämmelser om tillståndsförfaranden i en enda rättsakt

Både det direktiv om järnvägssäkerhet och det direktiv om driftskompatibiliteten hos 

järnvägssystemet som nu är i kraft innehåller bestämmelser om tillståndsförfaranden för 

ibruktagande av järnvägsfordon. Det sistnämnda gäller nya eller ombyggda delar av 

gemenskapens järnvägssystem och det förstnämnda fordon som redan används. I enlighet 

med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning och för att förenkla 

gemenskapslagstiftningen införlivar rådet alla bestämmelser som gäller tillstånd för 

ibruktagande av fordon i en enda rättsakt. Dessutom överförs den nuvarande men ändrade 

artikel 14, den nya artikel 14a och den nya bilagan till förslaget om ändring av direktivet om 

järnvägssäkerhet till det omarbetade direktivet om driftskompatibiliteten hos 

järnvägssystemet. Parlamentet samtyckte till denna överföring vid överenskommelsen om 

direktivet om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet vid första behandlingen.

Följaktligen kan rådet i princip helt godta ändringarna 20, 26 och 27. Rådet kan dessutom i 

princip ansluta sig till ändring 18 eftersom det anser att lagstiftaren till följd av överföringen 

kan avstå från att hänvisa till tillståndsförfaranden i det ändrade direktivet om 

järnvägssäkerhet.
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2.2 Klargörande av roller och ansvar i fråga om underhåll

Till följd av ikraftträdandet av 1999 års fördrag om internationell järnvägstrafik (Cotif) 

den 1 juli 2006 är fordonsinnehavare inte längre skyldiga att registrera sina fordon hos ett 

järnvägsföretag. Till följd av denna utveckling och för att göra det möjligt för järnvägsföretag 

att tillhandahålla säkra transporttjänster på järnvägsnätet fastställer rådet den nya roll- och 

ansvarsfördelningen när det gäller underhållet. Rådet lanserar därför en ny definition av 

innehavare och inför begreppet underhållsenhet.

Rådet ansluter sig så nära som möjligt till definitionen i Cotif men fastställer en tydlig 

koppling mellan innehavaren och dess fordon genom att innehavarna måste registrera sig som 

sådana i ett nationell fordonsregister. Rådet kan godta ändring 8 i dess helhet eftersom rådet 

och parlamentet är eniga om definitionen av innehavare. Dessutom kan ändring 9, som 

infördes för att rätt terminologi skulle användas, i princip godtas.

I den gemensamma ståndpunkten föreskrivs att underhållsenheter ska se till att fordonen är i 

säkert skick genom ett system för underhåll. Därför ska varje fordon, innan det tas i bruk eller 

används i järnvägsnätet, tilldelas en sådan underhållsenhet. Dessutom ska varje 

underhållsenhet vara registrerad i ett nationellt fordonsregister. Endast i undantagsfall, och då 

uteslutande för det egna järnvägsnätet, får en nationell säkerhetsmyndighet besluta om 

undantag från skyldigheten att tilldela ett fordon en underhållsenhet. Myndigheten ska 

offentliggöra sådana undantag i sin årsrapport. Genom detta system eftersträvar rådet att ge 

järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare möjlighet att lätt fastställa vem som är ansvarig för 

underhållet av de fordon som de använder.
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2.3 Underhållscertifiering

För att garantera både de nationella säkerhetsmyndigheterna och deltagarna i transportkedjan 

att underhållet av vagnarna faktiskt kontrolleras väljer rådet att skärpa bestämmelsen om 

underhållscertifiering i kommissionens förslag. Kommissionen föreslog att ett system för 

certifiering av underhållet skulle införas i lämpliga fall. Rådet samtycker däremot till en 

bestämmelse om att kommissionen ska vara skyldig att senast ett år efter ikraftträdandet av 

förslaget om ändring av direktivet om järnvägssäkerhet besluta om certifiering av 

underhållsenheten när det gäller dess system för underhåll. Både i kommissionens förslag och 

i rådets gemensamma ståndpunkt grundas detta certifieringssystem på en rekommendation 

från Europeiska järnvägsbyrån. Rådet ska sörja för att det utfärdade certifikatet kommer att 

vara giltigt i hela gemenskapen och att det garanterar att den certifierade enheten uppfyller 

underhållskraven direktivet om järnvägssäkerhet för varje fordon den ansvarar för.

Dessutom får enheter som ansvarar för underhåll frivilligt delta i detta certifieringssystem. För 

att klargöra att inga nya krav på järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare införs anger rådet 

att underhållssystemet ingår i säkerhetsstyrningssystemet, som järnvägsföretag och 

infrastrukturförvaltare måste inrätta redan enligt det nu gällande direktivet om 

järnvägssäkerhet. 

I ändring 21 föreslår parlamentet ett nytt system för underhåll av järnvägsfordon som på 

två punkter skiljer sig från det system som rådet fastställt. För det första inför rådet begreppet 

underhållsenhet – i linje med kommissionens beslut av den 28 juli 2006 om teknisk 

specifikation för driftskompatibilitet (TSD) för vagnar och kommissionens beslut av 

den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella 

fordonsregistret – medan parlamentet ger innehavaren det direkta ansvaret för underhållet av 

ett fordon. För det andra begär parlamentet ett obligatoriskt system för underhållscertifiering, 

medan rådet − i linje med den övergripande strategi som Europeiska järnvägsbyrån utformat –

föreskriver ett frivilligt system.
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Rådet kan inte anta ändring 21 och detta av tre skäl. Det första skälet är att det är 

inkonsekvent att göra innehavaren ansvarig för underhållet av fordonet mot bakgrund av 

järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas övergripande ansvar för säkra transporter 

enligt andra centrala bestämmelser i direktivet om järnvägssäkerhet, särskilt artikel 4. Det 

andra skälet är att rådet anser att det inte alltid är lämpligt med obligatoriskt deltagande i ett 

underhållssystem, vilket skulle kunna leda till onödiga administrativa kostnader, t.ex. när det 

gäller vagnar från tredjeländer eller andra typer av fordon såsom lokomotiv och 

passagerarvagnar. Det tredje skälet är att rådet befarar att utvecklingen av innehavarnas 

ekonomiska verksamhet kan hämmas om de ges ansvar för underhållet, som kräver särskilda 

kunskaper.

2.4 Undantag för Cypern och Malta

Eftersom Cypern och Malta saknar järnvägssystem föreskriver rådet i sin gemensamma 

ståndpunkt om ett undantag från kravet att införliva och genomföra direktivet om ändring av 

direktivet om järnvägssäkerhet så länge som inget järnvägssystem inrättas på dessa länders 

territorier.

III. Europaparlamentets ändringar

Rådets syn på ändringarna 8, 9, 18, 20, 21, 26 och 27 redovisas ovan i anknytning till de centrala 

frågorna.

Rådet kan dessutom helt och hållet godta ändring 2 om jämförelsetabellerna. Vidare är 

ändringarna 16 och 17 om rättelse av en språkversion i princip godtagbara. Av juridiska eller 

tekniska skäl kan rådet emellertid inte godta följande ändringar:

 Ändring 3, eftersom arbetstagares säkerhet och hälsa inte omfattas av kommissionens förslag.
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 De inbördes besläktade ändringarna 4–7, eftersom den föreslagna definitionen av nationella 

säkerhetsbestämmelser inte är förenlig med bilaga II till direktivet om järnvägssäkerhet där 

nationella säkerhetsbestämmelser beskrivs, och eftersom termen väsentliga krav används i 

vad som anses vara en för snäv bemärkelse.

 Ändring 14, eftersom rådet anser att diskussionen om utformning av gemensamma 

säkerhetsmål fördes när direktivet om järnvägssäkerhet skulle antas och inte bör tas upp på 

nytt. Dessutom noterar rådet att på grundval av artikel 6.4 i förordningen om byrån kräver 

Europeiska järnvägsbyråns rekommendationer om bland annat gemensamma säkerhetsmål 

redan nu ingående kostnadsnyttoanalyser.

 Ändring 19, eftersom den inte är förenlig med dispositionen i den gemensamma 

ståndpunkten.

 Ändring 22 rör frågan om vem som bör få begära ett tekniskt yttrande från Europeiska 

järnvägsbyrån. Detta bör emellertid inte längre leda till oenighet eftersom rådet och 

parlamentet i samband med direktivet om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet nådde 

en överenskommelse i samma fråga.

 Ändringarna 1, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 och 25 om kommittéförfarande, där parlamentet 

inför det brådskande förfarandet för flera åtgärder. Eftersom dessa åtgärder har en allmän 

räckvidd och avser att ändra eller komplettera icke väsentliga delar av direktivet om 

järnvägssäkerhet är rådet överens med kommissionen och parlamentet om att parlamentet i 

fråga om dessa åtgärder bör medverka genom det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändå tycks det vara oproportionerligt att föreskriva om möjligheten att tillämpa brådskande 

förfarande eftersom alla dessa åtgärder redan är knutna till en viss tidsfrist eller måste ses över 

med jämna mellanrum.
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IV. Slutsats

De tre lagstiftningsförslagen om driftskompatibilitet, säkerhet och Europeiska järnvägsbyrån, vilka 

syftar till att underlätta förflyttning av järnvägsfordon i Europeiska unionen, är ett viktigt bidrag till 

den fortsatta integreringen av det europeiska järnvägsområdet. Rådet och parlamentet har redan 

gjort betydande framsteg med dessa tre förslag, särskilt genom att nå en överenskommelse om 

direktivet om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet vid första behandlingen. Detta skapar 

goda förutsättningar för de båda lagstiftarna att finna kompromisslösningar om förslagen till 

ändring av direktivet om järnvägssäkerhet och förordningen om byrån vid diskussionerna inför 

andra behandlingen.

________________________
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2006/0272 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
beträffande 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet (dokument KOM(2006) 784 slutlig – 2006/0272 (COD)): 

13 december 2006 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

11 juli 2007 

Datum för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 29 november 2007 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten (med 
enhällighet): 

3 mars 2008 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Den 13 december 2006 godkände kommissionen en rad åtgärder med syfte att vitalisera 
järnvägssektorn genom att undanröja hindren för tågtrafiken på det europeiska järnvägsnätet.  

Kommissionen tog detta initiativ framför allt för att 

– underlätta den fria rörligheten för tåg inom EU genom att göra förfarandet för ibruktagande 
av lok mer öppet och effektivt, 

– förenkla reglerna genom att konsolidera och slå samman direktiven om driftskompatibilitet 
för järnvägar.  

En av dessa åtgärder innebär att järnvägssäkerhetsdirektivet (2004/49/EG) ändras. 
Kommissionen hade följande tre syften med förslaget: 

– Införande av principen om ömsesidigt erkännande av tillstånd för ibruktagande som redan 
har utfärdats av en medlemsstat. Denna princip innebär att rullande materiel som redan fått 
tillstånd för ibruktagande i en medlemsstat inte ska behöva ytterligare ett tillstånd i en 
annan medlemsstat, utom för aspekter som avser nationella särkrav som exempelvis har att 
göra med lokalnätets egenskaper. 

– Utvidgning av byråns behörighet så att den kan identifiera de olika nationella förfaranden 
och tekniska bestämmelser som finns, och upprätta och hålla uppdaterad (genom utökning) 
en förteckning över de krav som bara kontrolleras en enda gång, dels för att det handlar om 
internationellt erkända regler, dels för att de kan betraktas som likvärdiga.  
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– Klargörande av förhållandet mellan järnvägsföretaget och den enhet som har ansvar för 
underhållet. Ikraftträdandet av det nya fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif 
1999) har medfört nya regler avseende avtal om användning av fordon. Därför föreslås att 
begreppet fordonsinnehavare definieras och att förhållandet mellan denne och företaget 
klargörs, i synnerhet när det gäller underhållet.  

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

De tre institutionerna har försökt att göra det lättare att snabbt uppnå enighet vid första 
behandlingen av detta ärende. Detta har emellertid inte varit möjligt på grund av 
Europaparlamentets krav gällande framför allt definitionen av förhållandena mellan 
järnvägsföretag och fordonsinnehavare när det gäller underhållet.  

Rådets gemensamma ståndpunkt, som antogs enhälligt, står inte i motsättning till de centrala 
syftena och grundtanken i kommissionens förslag.  

I rådets gemensamma ståndpunkt ingår dessutom redan en del av de ändringsförslag som 
Europaparlamentet antagit. Nödvändig överensstämmelse säkerställs också med 
omarbetningen av direktiven om driftskompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem 
(KOM(2006)783 slutlig – 2006/273 (COD)), om vilken enighet uppnåtts vid första 
behandlingen. Framför allt har man kommit överens om att överföra innehållet i artikel 14 i 
järnvägssäkerhetsdirektivet (samt även den nya artikeln 14a) till det nya direktivet om 
driftskompatibilitet. Syftet är att i en och samma rättsakt samla alla förfaranden för 
ibruktagande av järnvägsfordon. 

4. DETALJERADE KOMMENTARER FRÅN KOMMISSIONEN 

4.1. Ändringsförslag från Europaparlamentet som godtagits av kommissionen och 
som helt eller delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 2, 9, 19, 20, 24, 25, 26 och 27 som klargör, preciserar eller kompletterar 
kommissionens förslag.  

Ändringsförslag 1, 10, 11, 12, 13, 15 och 23. De måste emellertid anpassas till den 
terminologi som gäller enligt rådets beslut 2006/512/EG om ändring av beslut 1999/468/EG 
om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter.  

Ändringsförslag 8 : Hänvisningen till det nationella fordonsregistret ligger i linje med 
kommissionens beslut av den 9 november 20071. Denna definition har emellertid ändrats av 
rådet i den gemensamma ståndpunkten för att den ska stämma överens med den nya artikeln 
om fordonsunderhåll.  

Beträffande ändringsförslag 18 är det första stycket inte längre nödvändigt eftersom man har 
kommit överens om att överföra innehållet i artikel 14 till det nya direktivet om 
driftskompatibilitet för järnvägar. 

                                                 
1 EUT L 305, 23.11.2007, s. 30. 
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4.2. Ändringsförslag från Europaparlamentet som kommissionen inte godtagit och 
som inte helt eller delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 3 eftersom kopplingen mellan direktivet om driftskompatibilitet och direktiv 
89/391/EEG (om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i 
arbetet och om inrättande av särskilda bestämmelser för att minimera riskerna för arbetstagare 
i samband med järnvägstransport) redan berörs i skäl 14 i det nu gällande direktivet. 

Ändringsförslag 4–7, eftersom det inte skulle vara lämpligt att ändra den ursprungliga 
definition av nationella säkerhetsbestämmelser som avses i direktiv 2004/49/EG om 
järnvägssäkerhet som medlemsstaterna just har införlivat i sin nationella lagstiftning. Denna 
definition har aldrig ifrågasatts av aktörerna. I grunden omfattar inte de nationella 
säkerhetsbestämmelserna alla de väsentliga krav som ingår i direktiven om 
driftskompatibilitet för järnvägar. Vissa avser exempelvis miljön.  

Beträffande ändringsförslag 14 enades man 2004 om de gemensamma säkerhetsmålen och 
förfarandet för att fastställa dem. Man har redan kommit långt och det vore inte lämpligt att 
ändra förutsättningarna under arbetets gång. Å andra sidan omfattas en analys av kostnads- 
och nyttoeffekterna redan av artikel 6.4 i ursprungsdirektivet. 

Ändringsförslag 16 och 17 avseende en hög nivå av säkerhet och för vilka en formulering som 
bättre överensstämmer med resten av direktivet har utarbetats i samband med rådets 
gemensamma ståndpunkt.  

Ändringsförslag 22 avseende möjligheten att uppmana byrån att avge ett tekniskt yttrande om 
ett beslut från en säkerhetsmyndighet om att inte bevilja ett säkerhetsintyg eller 
säkerhetstillstånd, eftersom det går längre än syftet med kommissionens förslag. 

4.3. Ändringsförslag från Europaparlamentet som godtagits av kommissionen men 
som inte helt eller delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 21 som kommissionen godtagit i princip. Texten i den gemensamma 
ståndpunkten bygger likväl på begreppet ”enhet med ansvar för underhåll”, som numera ingår 
i gemenskapens nya ramlagstiftning (definition finns i TSD för ”godsvagnar”2 och i det beslut 
om det nationella fordonsregistret som avses ovan). Huruvida systemet för certifiering av 
innehavare ska vara obligatoriskt eller frivilligt bör inte fastställas i direktivet, utan först efter 
den konsekvensanalys som ska genomföras av byrån. 

5. SLUTSATS 

Kommissionen kan stödja den gemensamma ståndpunkt som antogs enhälligt den 3 mars 
2008, eftersom den bidrar till de centrala syftena och grundtanken i kommissionens förslag. 

                                                 
2 EUT L 344, 8.12.2006, s. 1. 
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