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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. .../2008

af

om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 

om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

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

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 256 af 27.10.2007, s. 39.
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fæl-

les holdning af (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af……
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(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/20041 af 29. april 2004 er der 

oprettet et europæisk jernbaneagentur, i det følgende benævnt "agenturet", som skal yde et 

teknisk bidrag til oprettelsen af et integreret europæisk jernbanesystem. Udviklingen i fæl-

lesskabslovgivningen om interoperabilitet og sikkerhed i jernbanesystemet og udviklingen 

på markedet samt erfaringerne med agenturets virksomhed og dets forhold til Kommissio-

nen har fremkaldt et behov for en række ændringer i nævnte forordning, herunder for at til-

føje nogle opgaver.

(2) Nationale forskrifter meddeles Kommissionen i overensstemmelse med både Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2008/xx/EF af … om interoperabilitet i jernbanesystemet i 

Fællesskabet*2, i det følgende benævnt "direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet", 

og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesik-

kerhed i EU (jernbanesikkerhedsdirektivet)3. Derfor bør de to regelsæt undersøges for 

navnlig at vurdere, om de er forenelige med de gældende fælles sikkerhedsmetoder og de 

gældende tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er), samt om de gør det muligt 

at nå de gældende fælles sikkerhedsmål.

                                               

1 EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 220 af 21.6.2004, s. 3.
* EUT: Indsæt venligst nr. og dato for direktivet.
2 Jf. s. … i denne EUT.
3 EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44. Berigtiget i EUT L 220 af 21.6.2004, s. 16.



16138/3/07 REV 3 DS/gb 3
DG C 3 DA

(3) Med henblik på at lette proceduren for udstedelse af ibrugtagningstilladelser for køretøjer, 

der ikke opfylder de relevante TSI'er bør alle gældende tekniske og sikkerhedsmæssige 

forskrifter i hver medlemsstat klassificeres i tre grupper, og resultaterne af denne klassifi-

cering fremlægges i et referencedokument. Agenturet får således til opgave at udarbejde et 

udkast til oprettelse og ajourføring af dette dokument ved for hvert af de relevante tekniske 

parametre at fastslå, hvordan de gældende nationale forskrifter svarer til hinanden, og ved 

at fremsætte tekniske punktudtalelser i forbindelse med konkrete aspekter af projekter om 

gensidig accept. Agenturet kan efter gennemgang af listen over parametre anbefale, at den 

ændres.

(4) Som følge af sine retlige beføjelser og store tekniske ekspertise er agenturet det organ, der 

bør kaste lys over komplekse spørgsmål, der opstår i forbindelse med aktiviteten i sekto-

ren. Derfor bør det som led i procedurerne for tilladelse til ibrugtagning af køretøjer være 

muligt at anmode agenturet om at udstede tekniske udtalelser dels i tilfælde, hvor en natio-

nal sikkerhedsmyndighed har truffet en negativ afgørelse, dels om ækvivalensen af natio-

nale forskrifter for de tekniske parametre, der er opstillet i direktivet om interoperabilitet i 

jernbanesystemet.

(5) Det bør være muligt at anmode agenturet om at udtale sig om hastende ændringer af TSI'er.
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(6) Artikel 13 i forordning (EF) nr. 881/2004 giver agenturet beføjelse til at overvåge kvalite-

ten af arbejdet i de bemyndigede organer, som medlemsstaterne udpeger. En undersøgelse, 

Kommissionen har foretaget, viser imidlertid, at kriterierne for udpegning af disse organer 

kan fortolkes meget bredt. Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for at udvælge de 

organer, der skal bemyndiges, og for det kontrolarbejde, de udfører for at verificere, at dis-

se kriterier er opfyldt, er det vigtigt at vurdere virkningerne af sådanne fortolkningsforskel-

le og at sikre, at de ikke skaber vanskeligheder for den gensidige anerkendelse af overens-

stemmelsescertifikater og EF-verifikationserklæringen. Agenturet bør derfor på Kommis-

sionens anmodning have mulighed for at overvåge de bemyndigede organers aktivitet og, 

hvis det er berettiget, udføre kontrol for at verificere, at det relevante bemyndigede organ 

opfylder kriterierne i direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet.

(7) Efter artikel 15 i forordning (EF) nr. 881/2004 skal agenturet på Kommissionens anmod-

ning vurdere ansøgninger om EF-finansiering af jernbaneinfrastrukturprojekter med hen-

syn til interoperabilitet. Definitionen af disse projekter bør udvides, så man også kan vur-

dere sammenhængen i systemet, f.eks. ved projekter for indførelse af det europæiske tra-

fikstyringssystem for jernbaner, European Rail Traffic Management System (ERTMS).
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(8) På baggrund af den internationale udvikling, særlig ikrafttrædelsen af konvention om in-

ternationale jernbanebefordringer (COTIF) fra 1999, bør agenturet have til opgave at vur-

dere forholdet mellem jernbanevirksomheder og ihændehavere , især hvad angår vedlige-

holdelse, i forlængelse af sit arbejde med at certificere vedligeholdelsesværksteder. I denne 

forbindelse bør agenturet kunne rette henstillinger vedrørende gennemførelsen af systemet 

med frivillig vedligeholdelsescertificering efter artikel 14 i jernbanesikkerhedsdirektivet.

(9) Når agenturet udvikler certificeringsordningerne for organer med ansvar for vedligeholdel-

se og vedligeholdelsesværksteder, bør det sikre, at ordningerne er i overensstemmelse med 

de opgaver, der allerede er pålagt jernbanevirksomhederne, og den fremtidige rolle for or-

ganer med ansvar for vedligeholdelse. Disse ordninger bør lette jernbanevirksomheders 

sikkerhedscertificeringsprocedure og undgå unødige administrative byrder og dobbeltar-

bejde i forbindelse med kontrol, inspektion og/eller revision.

(10) Efter vedtagelsen af tredje jernbanepakke bør der henvises til Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører 

lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet1, i det følgende benævnt "lokomotiv-

førerdirektivet", hvori agenturet pålægges en række opgaver og også gives mulighed for at 

fremsætte henstillinger.

                                               

1 EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51.
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(11) Agenturet bør også opstille forskellige muligheder for certificering af andet togpersonale, 

der varetager sikkerhedskritiske opgaver, og foretage en konsekvensvurdering af disse for-

skellige muligheder. Det er hensigten, at agenturet foruden bestemmelser om lokomotivfø-

rere og andet togpersonale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, skal overveje at udar-

bejde kriterier for fastlæggelse af faglige kompetencer for andet personale, der er beskæfti-

get med drift og vedligeholdelse af jernbanesystemet.

(12) Direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet og jernbanesikkerhedsdirektivet inde-

holder bestemmelser om forskellige typer dokumenter, nemlig EF-verifikations-

erklæringer, licenser og sikkerhedscertifikater og nationale forskrifter, der meddeles 

Kommissionen. Det bør derfor være agenturets opgave at sikre offentlig adgang til disse 

dokumenter og til de nationale registre om køretøjer og infrastruktur og til de registre, som 

agenturet fører.

(13) Agenturet bør undersøge, hvad der er passende indtægter for opgaverne i forbindelse med 

adgang til dokumenter og registre i overensstemmelse med artikel 38, stk. 2, i forordning 

(EF) nr. 881/2004.
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(14) Udviklingen og ibrugtagningen af ERTMS har siden vedtagelsen af anden jernbanepakke 

været fulgt op med en række initiativer. Der er f.eks. undertegnet en samarbejdsaftale mel-

lem Kommissionen og sektorens forskellige aktører, der er oprettet en styringskomité for 

gennemførelsen af denne samarbejdsaftale, Kommissionen har vedtaget en meddelelse til 

Europa-Parlamentet og Rådet om iværksættelsen af et europæisk jernbanesignalsystem, 

European rail signalling system ERTMS/ETCS, Kommissionen har udnævnt en europæisk 

koordinator for ERTMS-projektet, som er et prioriteret projekt af betydning for Fællesska-

bet, agenturet er blevet tildelt rollen som systemmyndighed i forbindelse med de forskelli-

ge årlige arbejdsprogrammer, og på de konventionelle jernbaners område er der vedtaget 

en TSI om togkontrol og signaler1. På baggrund af den stigende betydning af agenturets 

input på dette område bør dets opgaver præciseres.

(15) Agenturet råder allerede nu over mange kvalificerede eksperter i interoperabilitet og sik-

kerhed i det europæiske jernbanesystem. Agenturet bør kunne udføre punktuelle opgaver 

på Kommissionens anmodning, hvis de er forenelige med agenturets arbejdsopgaver og 

med gennemførelsen af agenturets øvrige prioriteter. Agenturets administrerende direktør 

bør på den baggrund vurdere, om denne bistand kan tillades, og bør aflægge rapport til be-

styrelsen om ydet bistand mindst en gang om året. Bestyrelsen kan vurdere denne rapport i 

henhold til de beføjelser, den har fået tillagt ved forordning (EF) nr. 881/2004.

                                               

1 Kommissionens beslutning 2006/679/EF af 28. marts 2006 om den tekniske specifikation 
for interoperabilitet gældende for delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuro-
pæiske jernbanesystem for konventionelle tog (EUT L 284 af 16.10.2006, s. 1). Senest ænd-
ret ved beslutning 2007/153/EF (EUT L 67 af 7.3.2007, s. 13).
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(16) Det første år, efter at agenturet var oprettet, blev der i stor udstrækning ansat projektmed-

arbejdere med en kontrakt på højst fem år, hvilket betyder, at mange af de tekniske medar-

bejdere inden for kort tid må forlade agenturet. For at sikre tilstrækkelig kvantitativ og 

kvalitativ ekspertise og komme eventuelle vanskeligheder i ansættelsesprocedurerne i for-

købet bør agenturet have tilladelse til at forlænge særligt kvalificerede medarbejderes ar-

bejdskontrakter med yderligere tre år.

(17) Agenturets årlige arbejdsprogram bør vedtages på et andet tidspunkt, der passer bedre med 

beslutningsprocessen for budgettet.

(18) Agenturets arbejdsprogram bør oplyse formålet med hver aktivitet, og hvem den udføres 

for. Kommissionen bør også underrettes om de tekniske resultater af hver aktivitet, da dis-

se oplysninger rækker langt ud over den almindelige rapport til alle institutionerne.



16138/3/07 REV 3 DS/gb 9
DG C 3 DA

(19) Målet med denne forordning, nemlig at udvide agenturets arbejdsopgaver, så det kan med-

virke til at forenkle fællesskabsproceduren for certificering af jernbanekøretøjer, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens om-

fang bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i over-

ensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der 

er nødvendigt for at nå dette mål.

(20) Forordning (EF) nr. 881/2004 bør derfor ændres –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I forordning (EF) nr. 881/2004 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2

Agenturets retsakter

Agenturet kan:

a) rette henstillinger til Kommissionen vedrørende anvendelsen af artikel 6, 7, 9b, 12, 

14, 16, 16a, 16b, 16c, 17 og 18, og

b) afgive udtalelser til Kommissionen i henhold til artikel 9a, 10, 13 og 15 og til med-

lemsstaternes berørte myndigheder i henhold til artikel 10.".
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2) I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a) Stykke 1, første punktum, affattes således:

"1. Ved udarbejdelsen af de i artikel 6, 7, 9b, 12, 14, 16, 17 og 18 nævnte henstil-

linger nedsætter agenturet et begrænset antal arbejdsgrupper."

b) Stykke 3 affattes således:

"3. De nationale sikkerhedsmyndigheder, som er defineret i artikel 16 i jernbane-

sikkerhedsdirektivet, eller, alt efter spørgsmålet, de kompetente nationale myn-

digheder udpeger deres repræsentanter til de arbejdsgrupper, som de ønsker at 

deltage i.".

3) Artikel 8 udgår. 

4) Efter artikel 9 indsættes følgende kapiteloverskrift:

"KAPITEL 2a

NATIONALE FORSKRIFTER, GENSIDIG ACCEPT OG TEKNISKE UDTALELSER".
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5) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 9a

Nationale forskrifter

1. Agenturet gennemfører på Kommissionens anmodning en teknisk undersøgelse af de 

nye nationale forskrifter, som forelægges Kommissionen i henhold til artikel 8 i jern-

banesikkerhedsdirektivet eller artikel 17, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2008/xxx/EF af ... om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet* +, i 

det følgende benævnt "direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet".

2. Agenturet undersøger, om de i stk. 1 nævnte forskrifter er forenelige med de gælden-

de fælles sikkerhedsmetoder og med de gældende TSI'er. Agenturet undersøger også, 

om disse forskrifter gør det muligt at nå de gældende fælles sikkerhedsmål.

3. Hvis agenturet, efter at have taget den af medlemsstaten fremførte begrundelse i be-

tragtning, mener, at en af disse forskrifter er uforenelig enten med TSI'erne eller de 

fælles sikkerhedsmetoder eller ikke gør det muligt at nå de fælles sikkerhedsmål, fo-

relægger det Kommissionen en udtalelse senest to måneder efter, at Kommissionen 

har sendt agenturet forskrifterne."

"Artikel 9b

Klassifikation af nationale forskrifter

1. Agenturet letter accepten af køretøjer, der i forvejen er taget i brug i én medlemsstat, 

i de andre medlemsstater efter fremgangsmåden i stk. 2 til 4.

                                               

+ EUT: Indsæt venligst nr. og dato for direktivet.
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2. Senest …+ gennemgår agenturet listen over parametre i punkt 1 i bilag VII til direk-

tiv 2008/xxx/EF† og retter de henstillinger, det finder hensigtsmæssige, til Kommis-

sionen.

3. Agenturet udarbejder et udkast til referencedokument, der gør det muligt at sætte de 

nationale forskrifter, medlemsstaterne anvender ved ibrugtagning af køretøjer, i for-

hold til hinanden. For hvert af de parametre, der er anført i bilag VII til direktivet om 

interoperabilitet i jernbanesystemet, angiver dokumentet de nationale forskrifter i 

hver medlemsstat og præciserer, hvilken af de grupper, der er anført i punkt 2 i det 

nævnte bilag, forskrifterne henhører under. De omfatter de forskrifter, der meddeles i 

henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 2008/xxx/EF†, herunder forskrifter, der med-

deles efter vedtagelsen af TSI'er (særtilfælde, udestående punkter og undtagelser), og 

forskrifter, der meddeles i henhold til artikel 8 i jernbanesikkerhedsdirektivet.

4. For efterhånden at nedbringe antallet af nationale forskrifter i gruppe B, der er om-

handlet i punkt 2 i bilag VII til direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet, ud-

arbejder agenturet regelmæssigt et udkast til ajourføring af referencedokumentet og 

sender det til Kommissionen. Første udgave af dokumentet sendes til Kommissionen 

senest …++.

                                               

+ Seks måneder efter ikrafttrædelsen af direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet.
† EUT: Indsæt venligst nr. på direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet.
† EUT: Indsæt venligst nr. på direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet.
++ Et år efter denne forordnings vedtagelse.
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5. Med henblik på gennemførelsen af denne artikel samarbejder agenturet med de nati-

onale sikkerhedsmyndigheder, jf. artikel 6, stk. 5, og nedsætter en arbejdsgruppe i 

overensstemmelse med principperne i artikel 3.

_______________________
* Jf. EUT L …+".

6) Følgende stykker indsættes i artikel 10:

"2a. Agenturet kan anmodes om at udarbejde tekniske udtalelser:

a) af en national sikkerhedsmyndighed eller Kommissionen om ækvivalensen 

mellem nationale forskrifter for et eller flere af de parametre, der er anført i 

punkt 1 i bilag VII til direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet

b) af det kompetente appelorgan, der er nævnt i artikel 21, stk. 7, i direktivet om 

interoperabilitet i jernbanesystemet, såfremt en kompetent national sikker-

hedsmyndighed ved en afgørelse har nægtet at udstede en ibrugtagningstilla-

delse for et jernbanekøretøj.

2b. Kommissionen kan anmode agenturet om tekniske udtalelser om hastende revisioner 

af TSI'er i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktivet om interoperabilitet i jernbanesy-

stemet.".

                                               

+ EUT: Indsæt venligst direktivets nummer og dato.
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7) Artikel 11 udgår.

8) Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

Bemyndigede organer

1. Uden at dette berører medlemsstaternes ansvar med hensyn til de bemyndigede orga-

ner, som de udpeger, kan agenturet på Kommissionens anmodning overvåge kvalite-

ten af de nævnte organers arbejde. Såfremt det er relevant, afgiver agenturet udtalelse 

til Kommissionen.

2. Uden at dette berører medlemsstaternes ansvar, skal agenturet på Kommissionens 

anmodning, når denne i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktivet om inte-

roperabilitet i jernbanesystemet finder, at et bemyndiget organ ikke opfylder kriteri-

erne i bilag VII til nævnte direktiv, verificere, at kriterierne er opfyldt. Agenturet af-

giver udtalelse herom til Kommissionen.".
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9) Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

Interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem

Agenturet undersøger på Kommissionens anmodning ethvert projekt, der vedrører nypro-

jektering og/eller bygning eller fornyelse eller opgradering af det delsystem, hvortil der an-

søges om økonomisk tilskud fra Fællesskabet, med hensyn til interoperabilitet jf. dog de 

undtagelser, der er fastsat i artikel 9 i direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet. 

Agenturet afgiver udtalelse om projektets overensstemmelse med de relevante TSI'er inden 

for en frist, som aftales med Kommissionen ud fra projektets omfang og de disponible res-

sourcer, dog højst to måneder."

10) Før artikel 16 indsættes følgende kapiteloverskrift:

"KAPITEL 3a

VEDLIGEHOLDELSE AF KØRETØJER".
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11) I artikel 16 tilføjes følgende afsnit:

"Disse henstillinger skal være i overensstemmelse med de opgaver, der allerede er pålagt 

jernbanevirksomhederne, jf. artikel 4 i jernbanesikkerhedsdirektivet, og organet med an-

svar for vedligeholdelse, jf. artikel 14 i nævnte direktiv, og skal fuldt ud tage hensyn til 

certificeringsordningerne for jernbanevirksomheder og organer med ansvar for vedligehol-

delse.".

12) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 16a

Certificering af organer med ansvar for vedligeholdelse

Senest… +forelægger agenturet Kommissionen en rapport, hvori det om nødvendigt frem-

sætter henstillinger om gennemførelsen af systemet for frivillig vedligeholdelsescertifice-

ring i henhold til artikel 14 i jernbanesikkerhedsdirektivet.

Agenturets evaluering og henstillinger skal navnlig omfatte følgende forhold under behørig 

hensyntagen til de forbindelser, som et organ med ansvar for vedligeholdelse kan have med 

andre parter såsom ihændehavere af køretøjer, jernbanevirksomheder og infrastrukturfor-

valtere:

a) om organet med ansvar for vedligeholdelse har indført tilstrækkelige systemer, her-

under drifts- og ledelsesprocesser, til at sikre effektiv og sikker vedligeholdelse af 

køretøjerne

                                               

+ Seks måneder efter ikrafttrædelsen af direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet.
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b) indholdet af og specifikationerne for et frivilligt certificeringssystem gældende for 

hele Fællesskabet

c) hvilken type organer der er ansvarlig for certificering

d) de tekniske og driftsmæssige inspektioner og kontroller.".

13) Efter artikel 16a indsættes følgende kapiteloverskrift:

"KAPITEL 3b

JERNBANEPERSONALE".

14) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 16b

Lokomotivførere

1. I forbindelse med spørgsmål vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører loko-

motiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet*, i det følgende benævnt "lokomotiv-

førerdirektivet, skal agenturet:

a) udarbejde et udkast til en fællesskabsmodel for licensen, certifikatet og den 

certificerede kopi af certifikatet samt den fysiske udformning heraf under hen-

syntagen til foranstaltninger mod forfalskning
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b) samarbejde med de kompetente myndigheder for at sikre interoperabiliteten af 

registrene over lokomotivførerlicenser. Med henblik herpå skal agenturet udar-

bejde et udkast til de grundlæggende parametre for de registre, der skal indfø-

res, f.eks. de data, der skal registreres, deres format samt en protokol for data-

udveksling, adgangsrettigheder, tidsfrister for opbevaring af data og de proce-

durer, der skal følges i tilfælde af konkurs

c) udarbejde et udkast til fællesskabskriterier for udvælgelse af eksaminatorer og 

tilrettelæggelse af prøver

d) evaluere udviklingen i certificeringen af lokomotivførere ved senest fire år ef-

ter vedtagelsen af de grundlæggende parametre for registrene, jf. artikel 22, 

stk. 4, i lokomotivførerdirektivet, at forelægge Kommissionen en rapport, der, 

hvis det er relevant, indeholder henstillinger om forbedringer af systemet og 

foranstaltninger vedrørende den teoretiske og praktiske prøve, som skal vise 

ansøgernes faglige kundskaber i forbindelse med det harmoniserede certifikat 

for rullende materiel og den relevante infrastruktur

e) senest den 4. december 2012 vurdere, om det er muligt at anvende et chipkort, 

der kombinerer den licens og de certifikater, der er omhandlet i lokomotivfø-

rerdirektivet, idet det også foretager en costbenefitanalyse heraf. Agenturet ud-

arbejder et udkast til de tekniske og funktionelle specifikationer for et sådant 

chipkort

f) bistå medlemsstaterne i deres indbyrdes samarbejde om gennemførelsen af lo-

komotivførerdirektivet og tilrettelægge passende møder med repræsentanter for 

de kompetente myndigheder
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g) på Kommissionens anmodning foretage en costbenefitanalyse af anvendelsen 

af lokomotivførerdirektivets bestemmelser på lokomotivførere, der udelukken-

de fører tog på den anmodende medlemsstats område. Costbenefitanalysen skal 

dække en periode på ti år. Denne costbenefitanalyse forelægges Kommissionen 

inden to år efter oprettelsen af de registre, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i

lokomotivførerdirektivet.

h) på Kommissionens anmodning foretage endnu en costbenefitanalyse, der fore-

lægges Kommissionen senest tolv måneder inden udløbet af den midlertidige 

undtagelse, som Kommissionen måtte have indrømmet

i) sikre, at det system, der oprettes i henhold til artikel 22, stk. 2, litra a) og b) i 

lokomotivførerdirektivet, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fy-

siske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fælles-

skabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysnin-

ger**.

2. I forbindelse med spørgsmål vedrørende lokomotivførerdirektivet fremsætter agentu-

ret henstillinger vedrørende:

a) ændring af fællesskabskoderne for de forskellige typer i kategori A og B som 

omhandlet i artikel 4, stk. 3, i lokomotivførerdirektivet

b) de koder, der anvendes for supplerende oplysninger, eller lægelige begræns-

ninger for anvendelsen, som en kompetent myndighed har pålagt i overens-

stemmelse med bilag II til lokomotivførerdirektivet.
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3. Agenturet kan fremsætte en begrundet anmodning til de kompetente myndigheder 

om oplysninger om lokomotivførerlicensers status.

___________________________

* EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51.
** EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.".

15) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 16c

Andet togpersonale

I overensstemmelse med artikel 28 i lokomotivførerdirektivet fastlægger agenturet i en 

rapport, der skal forelægges senest den 4. juni 2009, og under hensyntagen til den TSI for 

trafikstyring og drift, der udarbejdes i henhold til direktiv 96/48/EF og direktiv 

2001/16/EF, hvilken profil og hvilke opgaver for andet togpersonale, der varetager sikker-

hedskritiske opgaver, og hvis faglige kvalifikationer dermed har betydning for jernbane-

sikkerheden, der bør fastlægges på fællesskabsniveau ved hjælp af et licens- og/eller certi-

fikatsystem, som kan svare til det system, der er indført ved lokomotivførerdirektivet.".
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16) I artikel 17 affattes overskriften og stk. 1 således:

"Artikel 17

Faglige kompetencer og erhvervsuddannelse

1. Agenturet udarbejder henstillinger med henblik på fastlæggelse af fælles kriterier for 

faglige kompetencer og evaluering af det personale, der beskæftiger sig med drift og 

vedligeholdelse af jernbanesystemet, men som ikke er omfattet af artikel 16b eller 

16c.".

17) Efter artikel 17 indsættes følgende kapiteloverskrift:

"KAPITEL 3c

REGISTRE OG AGENTURETS OFFENTLIGE DATABASE".

18) Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

Registre

1. Agenturet udarbejder og retter henstilling til Kommissionen om fælles specifikatio-

ner for:

a) de nationale køretøjsregistre i henhold til artikel 33 i direktivet om interopera-

bilitet i jernbanesystemet, herunder ordninger for dataudveksling og en stan-

dardformular til en registreringsansøgning
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b) registret over godkendte køretøjstyper i henhold til artikel 34 i direktivet om in-

teroperabilitet i jernbanesystemet, herunder ordninger for dataudveksling med 

de nationale sikkerhedsmyndigheder

c) infrastrukturregistret i henhold til artikel 35 i direktivet om interoperabilitet i 

jernbanesystemet.

2. Agenturet opretter og fører et register over typer af køretøjer, som medlemsstaterne 

har givet tilladelse til at tage i brug på Fællesskabets jernbanenet, i henhold til artikel 

34 i direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet. Agenturet udarbejder også et 

udkast til modellen til erklæring om overensstemmelse med typen i henhold til arti-

kel 26, stk. 4, i nævnte direktiv.".

19) Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

Adgang til dokumenter og registre

1. Agenturet gør følgende dokumenter og registre, der er omhandlet i direktivet om in-

teroperabilitet i jernbanesystemet og i jernbanesikkerhedsdirektivet, offentligt til-

gængelige:

a) EF-verifikationserklæringerne for delsystemerne

b) EF-erklæringerne om komponenternes overensstemmelse, som de nationale 

sikkerhedsmyndigheder råder over
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c) de licenser, der udstedes i henhold til direktiv 95/18/EF

d) de sikkerhedscertifikater, der udstedes i henhold til artikel 10 i jernbanesikker-

hedsdirektivet

e) de undersøgelsesrapporter, som fremsendes til agenturet i henhold til artikel 24 

i jernbanesikkerhedsdirektivet

f) de nationale forskrifter, som meddeles Kommissionen i henhold til artikel 8 i 

jernbanesikkerhedsdirektivet og artikel 5, stk. 6, og artikel 17, stk. 3, i direkti-

vet om interoperabilitet i jernbanesystemet

g) link til de nationale køretøjsregistre

h) link til infrastrukturregistrene

i) det europæiske register over godkendte køretøjstyper

j) registret over anmodninger om ændringer og planlagte ændringer til specifika-

tioner fra det europæiske trafikstyringssystem for jernbaner, European Rail 

Traffic Management System (ERTMS)

k) det register over mærker for ihændehavere af køretøjer, som agenturet fører i 

henhold til TSI'en for trafikstyring og drift.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen drøfter og aftaler på grundlag af et udkast udar-

bejdet af agenturet, hvordan de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, skal fremsendes i 

praksis.
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3. Når de berørte organer fremsender de i stk. 1 omhandlede dokumenter, kan de angi-

ve, hvilke dokumenter der af hensyn til sikkerheden ikke må offentliggøres.

4. De nationale myndigheder, som er ansvarlige for udstedelsen af de i stk. 1, litra c) og 

d), nævnte dokumenter, giver inden en måned agenturet meddelelse om enhver indi-

viduel beslutning om udstedelse, fornyelse, ændring eller tilbagetrækning af et do-

kument.

5. Agenturet kan supplere denne offentlige database med ethvert offentligt dokument 

eller link, som bidrager til virkeliggørelsen af denne forordnings mål.".

20) Overskriften til kapitel 4 affattes således:

"SÆRLIGE OPGAVER".

21) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 21a

ERTMS

1. Agenturet påtager sig de opgaver, der er fastsat i stk. 2-5, med henblik på at bidrage 

til en sammenhængende udvikling og indførelse af ERTMS.

2. Agenturet tilrettelægger en procedure for forvaltning af anmodninger om ændringer 

til ERTMS specifikationer. Med henblik herpå opretter og fører agenturet et register 

over anmodninger om ændringer og planlagte ændringer til ERTMS specifikationer.
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3. Agenturet bistår Kommissionen med overgangen til ERTMS og med samordningen 

af arbejdet med at installere ERTMS langs de transeuropæiske transportkorridorer.

4. Agenturet udarbejder en strategi for forvaltningen af de forskellige versioner af 

ERTMS for at sikre, at net og køretøjer, der er udstyret med forskellige versioner, er 

teknisk og driftsmæssigt forenelige.

5. Hvis der viser sig at være teknisk inkompatibilitet mellem net og køretøjer i forbin-

delse med specifikke ERTMS-projekter, sikrer de bemyndigede organer og de natio-

nale sikkerhedsmyndigheder, at agenturet opnår alle relevante oplysninger om de an-

vendte procedurer for EF-verifikation og ibrugtagning samt om de driftsmæssige 

forudsætninger. I givet fald retter agenturet henstillinger til Kommissionen om, hvad 

der bør gøres.

Artikel 21b

Bistand til Kommissionen

1. Inden for rammerne af artikel 30, stk. 2, litra b), bistår agenturet på Kommissionens 

anmodning denne med gennemførelsen af fællesskabslovgivning, der tager sigte på 

at øge jernbanesystemernes interoperabilitet og udvikle en fælles tilgang til sikkerhe-

den i det europæiske jernbanesystem.
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2. Denne bistand er af begrænset varighed og omfang og ydes med forbehold af alle 

andre opgaver, der tillægges agenturet i denne forordning; bistanden kan omfatte:

a) meddelelse af oplysninger om, hvordan specifikke aspekter af fællesskabslov-

givningen gennemføres

b) teknisk rådgivning på områder, der kræver specifik knowhow

c) indsamling af oplysninger gennem det samarbejde med de nationale sikker-

hedsmyndigheder og de undersøgelsesorganer, der er omhandlet i artikel 6, 

stk. 5.

3. Mindst en gang om året aflægger den administrerende direktør rapport til bestyrelsen 

om gennemførelsen af denne artikel, herunder om dens indvirkning på ressourcer-

ne.".

22) Artikel 24, stk. 3, affattes således:

"3. Uden at dette berører artikel 26, stk. 1, består agenturets personale af:

– midlertidigt ansatte, som ansættes af agenturet i højst fem år og rekrutteres 

blandt fagfolk fra jernbanesektoren udvalgt på grundlag af deres kvalifikationer 

og erfaring med hensyn til jernbanesikkerhed og -interoperabilitet

– tjenestemænd, som Kommissionen eller medlemsstaterne har stillet til rådighed 

i højst fem år, og
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– øvrige ansatte i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fælles-

skaberne, med henblik på udførelsen af ekspeditions- eller sekretariatsopgaver.

I løbet af de første ti år, efter at agenturet har indledt sit virke, kan perioden på fem år 

som omhandlet i første led forlænges med endnu en periode på højst tre år, når det er 

nødvendigt for at sikre kontinuiteten i agenturets arbejde.".

23) I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, litra c), affattes således:

"c) vedtager under hensyntagen til Kommissionens udtalelse senest den 30. no-

vember hvert år agenturets arbejdsprogram for det kommende år og sender det 

til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Arbejds-

programmet vedtages med forbehold af Fællesskabets årlige budgetprocedure. 

Hvis Kommissionen inden 15 dage fra vedtagelsesdatoen erklærer sig uenig i 

arbejdsprogrammet, gennemgår bestyrelsen det på ny og vedtager det, eventu-

elt med ændringer, inden for en frist på to måneder ved andenbehandlingen en-

ten med to tredjedeles flertal, inklusive Kommissionens repræsentanter, eller 

med enstemmighed blandt medlemsstaternes repræsentanter".
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b) Følgende stykke indsættes:

"3. Agenturets arbejdsprogram beskriver formålet med hver aktivitet. Som hoved-

regel aflægges der rapport til Kommissionen om hver aktivitet og/eller hvert 

resultat.".

24) Artikel 26, stk. 1, affattes således:

"1. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og fire repræsentanter for 

Kommissionen samt seks repræsentanter uden stemmeret for følgende grupper på eu-

ropæisk plan:

a) jernbanevirksomhederne

b) infrastrukturforvalterne

c) jernbaneindustrien

d) fagforeningerne

e) passagererne

f) godstransportkunderne.

For hver af disse grupper udpeger Kommissionen en repræsentant og en suppleant på 

grundlag af en liste med fire navne, der forelægges af deres respektive europæiske 

organisationer, med henblik på at sikre passende repræsentation af alle interesser.



16138/3/07 REV 3 DS/gb 29
DG C 3 DA

Bestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres relevan-

te erfaring og ekspertise.".

25) Artikel 33, stk. 1, affattes således:

"1. Med henblik på at udføre de opgaver, der er pålagt agenturet i artikel 9. 9a, 10, 13 og 

15, kan dette føre tilsyn i medlemsstaterne i overensstemmelse med den politik, som 

bestyrelsen har fastlagt. Medlemsstaternes nationale myndigheder letter arbejdet for 

agenturets personale."

26) Artikel 36, stk. 1, affattes således:

"1. Europæiske lande og lande omfattet af den europæiske naboskabspolitik, der har ind-

gået aftaler med Fællesskabet om at vedtage og anvende fællesskabsretten på denne 

forordnings gyldighedsområde, kan deltage i agenturets arbejde.".
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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I. Indledning

Den 13. december 2006 forelagde Kommissionen følgende tre lovgivningsforslag, der primært tager 

sigte på at lette bevægeligheden for jernbanekøretøjer i Den Europæiske Union:

 et forslag til direktiv om ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU1 (i det 

følgende benævnt jernbanesikkerhedsdirektivet)

 et forslag til direktiv om interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem2 (i det følgende be-

nævnt direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet)

 et forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et euro-

pæisk jernbaneagentur3 (i det følgende benævnt agenturforordningen).

Den 29. november 2007 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsudtalelse.

Den 3. marts 2008 vil Rådet vedtage sin fælles holdning. Rådet har under sit arbejde taget hensyn til 

udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg4. Regionsudvalget har besluttet ikke 

at vedtage en udtalelse om ovennævnte forslag.

                                               
1 EUT C 126 af 7.6.2007, s. 7.
2 EUT C 126 af 7.6.2007, s. 7.
3 EUT C 126 af 7.6.2007, s. 7.
4 EUT C 256 af 27.10.2007, s. 39.
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II. Analyse af den fælles holdning

1. Generelt

For at jernbanerne skal kunne udfylde deres nøglerolle med hensyn til bæredygtig mobilitet i Den 

Europæiske Union, sigter Rådet mod gradvis udvikling af et integreret europæisk jernbaneområde. I 

den forbindelse finder Rådet, at de tre lovgivningsforslag, der omarbejder direktiverne om interope-

rabilitet for konventionelle tog og højhastighedstog og ændrer både jernbanesikkerhedsdirektivet og 

agenturforordningen, kan medføre betydelige forbedringer i den tekniske del af regelsættet for de 

europæiske jernbaner. Forslagene sænker de nuværende barrierer for den frie bevægelighed for 

jernbanekøretøjer på det europæiske jernbanenet og letter dermed medlemsstaternes gensidige ac-

cept af tilladelser for jernbanekøretøjer.

Det lykkedes Rådet og Parlamentet at nå til enighed under førstebehandlingen af forslaget til direk-

tiv om interoperabilitet i jernbanesystemet, således at Rådet kan vedtage det således ændrede for-

slag til retsakt. Rådet og Parlamentet kunne imidlertid ikke under førstebehandlingen afstemme de-

res holdninger til forslagene om ændring af jernbanesikkerhedsdirektivet og agenturforordningen. 

Rådet vedtog derfor fælles holdninger om begge forslag og tog i den forbindelse behørigt hensyn til 

nogle af de ændringer, som Parlamentet vedtog i sine førstebehandlingsudtalelser.

2. Vigtige politikspørgsmål

Forslaget om ændring af agenturforordningen sigter primært mod at tilpasse lovgivningsrammen for 

Det Europæiske Jernbaneagentur til de nye opgaver, der følger af ændringerne af jernbanesikker-

hedsdirektivet og direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet. Ved udarbejdelsen af sin fælles 

holdning til Kommissionens forslag om ændring af agenturforordningen tog Rådet derfor udgangs-

punkt i den tekst, der danner grundlag for Rådets og Parlamentets enighed under førstebehandlingen 

om direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet og den fælles holdning om forslaget om æn-

dring af jernbanesikkerhedsdirektivet. Endvidere foretog Rådet nogle ændringer i Kommissionens 

forslag for at sikre bedre udnyttelse af agenturets tekniske ekspertise.
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2.1 Klassifikation af nationale forskrifter

Selv om Rådet har foretaget en betydelig omstrukturering af Kommissionens forslag, har det 

alt i alt bevaret de vigtige bestemmelser som foreslået af Kommissionen. I den forbindelse 

skal det nævnes, at Rådet fastholder den centrale bestemmelse om klassifikation af alle natio-

nale forskrifter vedrørende tilladelse til ibrugtagning af jernbanekøretøjer. Det Europæiske 

Jernbaneagentur pålægges at udarbejde et referencedokument, der sammenligner de nationale 

tekniske og sikkerhedsmæssige forskrifter, og at ajourføre det regelmæssigt. På den måde kan 

man gradvis identificere, hvilke nationale forskrifter der bør anses for at være ækvivalente, og 

som derfor ikke kan benyttes som begrundelse for yderligere kontrol. Dette vil bidrage til øget 

gensidig accept af køretøjstilladelser blandt medlemsstaterne.

Rådet tilslutter sig Parlamentets ændring 3, der sigter mod at reducere de nationale forskrifter 

om tilladelser til ibrugtagning af køretøjer, der er ækvivalente blandt medlemsstaterne. Rådet 

er således enigt i målet, men finder det mere effektivt at anmode agenturet om at forelægge en 

regelmæssig ajourføring af referencedokumentet end - som Parlamentet foreslår det - at fast-

sætte én bestemt dato (1. januar 2010), inden hvilken agenturet skal foreslå løsninger. Endvi-

dere kan Rådet ikke acceptere ændring 2, da det hellere vil give agenturet den generelle opga-

ve at udarbejde et referencedokument end at fastsætte, at agenturet skal prioritere de nationale 

forskrifter, der vedrører forskellene mellem medlemsstaterne for så vidt angår sikkerhedsaf-

stande for infrastruktur og rullende materiel.

2.2 De vigtigste ændringer i forhold til Kommissionens forslag

Med udgangspunkt i Kommissionens forslag har Rådet foretaget flere ændringer.

a) Rådet er enigt om, at agenturets ekspertise skal udnyttes bedre. For det første kan agen-

turet anmodes om at udstede tekniske udtalelser dels i tilfælde, hvor et nationalt sikker-

hedsagentur har truffet en negativ afgørelse, dels om ækvivalensen af nationale forskrif-

ter for de tekniske parametre, der er opstillet i direktivet om interoperabilitet i jernbane-

systemet. For det andet kan agenturet anmodes om at udtale sig om hastende ændringer 

af tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er).
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b) Ifølge den fælles holdning har agenturet til opgave - inden seks måneder fra datoen for 

ikrafttrædelsen af direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet - at udarbejde en 

rapport, hvori det om nødvendigt fremsætter henstillinger om gennemførelsen af et sy-

stem for frivillig certificering af vedligeholdelsen af køretøjer, jf. jernbanesikkerhedsdi-

rektivet. I den fælles holdning anfører Rådet endvidere, at disse henstillinger skal være i 

overensstemmelse med de roller og opgaver, der er pålagt jernbanevirksomheder og or-

ganer med ansvar for vedligeholdelse, jf. jernbanesikkerhedsdirektivet, og samtidig lette 

jernbanevirksomheders sikkerhedscertificeringsprocedure og undgå unødige administra-

tive byrder og dobbeltarbejde i forbindelse med kontrol, inspektion og/eller revision. 

Rådet kan ikke støtte hovedelementet i ændring 6, ifølge hvilken der skal indføres et ob-

ligatorisk certificeringssystem, da det finder, at det vil øge de administrative byrder og 

påføre sektoren yderligere udgifter.

c) I agenturforordningen oplister Rådet alle agenturets opgaver, der er defineret i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fø-

rer lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet, i det følgende benævnt lokomo-

tivførerdirektivet5. Rådet sondrer her mellem de opgaver, der vedrører lokomotivførere 

og de opgaver, der vedrører andet togpersonale, som varetager sikkerhedskritiske opga-

ver. For lokomotivførernes vedkommende omfatter listen opgaver som at udarbejde et 

udkast til en fællesskabsmodel for lokomotivførerlicensen og at sikre interoperabiliteten 

af registrene over lokomotivførerlicenser. For så vidt angår andet togpersonale, der va-

retager sikkerhedskritiske opgaver, skal agenturet forelægge en rapport, der fastlægger 

deres profil og opgaver.

Endelig skal agenturet for det personale, der beskæftiger sig med drift og vedligeholdel-

se af jernbanesystemet, men som ikke hører til de to ovennævnte kategorier, udarbejde 

henstillinger med henblik på fastlæggelse af fælles kriterier for faglige kompetencer og 

evaluering af personalet.

                                               
5 EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51.
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d) Rådet har tilpasset bestemmelsen om registre i agenturforordningen i lyset af de æn-

dringer, der er foretaget i jernbanesikkerhedsdirektivet og det omarbejdede direktiv om 

interoperabilitet i jernbanesystemet. Bestemmelsen om registre i den fælles holdning af-

spejler det forhold, at agenturet skal udarbejde fælles specifikationer for det nyoprettede 

register over godkendte køretøjstyper og for infrastrukturregistret, og at det skal oprette 

og føre et register over køretøjstyper. Parlamentet har fremsat samme forslag om opret-

telse og føring af en europæisk register over køretøjstyper i ændring 7, som Rådet selv-

følgelig støtter. Endvidere har Rådet udbygget reglerne om adgang til dokumenter og 

registre i en særskilt artikel.

e) På grundlag af Kommissionens forslag præciserer Rådet, under hvilke omstændigheder 

Kommissionen kan anmode agenturet om bistand med gennemførelsen af Fællesskabets 

lovgivningsramme for jernbaneinteroperabilitet og -sikkerhed.

f) Rådet har overtaget Parlamentets ændring 9, der indfører flere muligheder for at forlæn-

ge personalets arbejdskontrakter for at sikre kontinuiteten i arbejdet. Rådet har dog be-

grænset denne mere fleksible ordning til de første ti år af agenturets virke, da det er i 

denne periode, det vil være særlig vigtigt at holde på kvalificerede medarbejdere.

g) Andre ændringer, som Rådet har foretaget i forhold til Kommissionens forslag:

 I betragtning af de forskellige nationale situationer har Rådet åbnet mulighed for, 

at ikke kun nationale sikkerhedsagenturer, men - afhængigt af det relevante emne 

- også andre kompetente nationale myndigheder kan udpege repræsentanter til at 

deltage i agenturets arbejdsgrupper.
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 Rådet støtter Kommissionen i dens mål om at have bemyndigede organer i hele 

Fællesskabet, der fungerer på grundlag af de samme kriterier. For at gøre denne 

bestemmelse klarere sondres der i den fælles holdning mellem agenturets forskel-

lige roller, dvs. dels at overvåge kvaliteten af de bemyndigede organers arbejde, 

dels at verificere, at et bemyndiget organ stadig opfylder de opstillede kriterier.

 Rådet er enigt med Kommissionen i, at agenturet bør medvirke i vurderingen af 

interoperabilitetsaspekterne af visse ansøgninger om EF-finansiering, men præci-

serer, at fristen for agenturets svar nedsættes til højst to måneder.

 Rådet har fulgt Kommissionens forslag ud fra den opfattelse, at agenturets opga-

ver i forbindelse med ERTMS skal angives i forordningen, men det har valgt at 

omformulere den pågældende bestemmelse i et vist omfang.

III. Europa-Parlamentets ændringer

Rådets svar på ændring 2, 3, 6, 7 og 9 er beskrevet i forbindelse med ovennævnte vigtige politik-

spørgsmål. Endvidere kan Rådet ikke acceptere følgende ændringer:

 Ændring 1 vedrørende agenturets arbejdsgrupper, da den falder uden for anvendelsesområdet 

for Kommissionens forslag.

 Ændring 4, hvorefter agenturet fra 2015 skal have til opgave at udstede tilladelser til ibrug-

tagning af køretøjer, som er i overensstemmelse med TSI'er. Dette spørgsmål kan imidlertid 

anses for løst, da samme ændring indgik i et kompromis i forbindelse med direktivet om inte-

roperabilitet i jernbanesystemet, hvor Rådet og Parlamentet udarbejdede en procedure, som de 

nationale sikkerhedsmyndigheder skal følge, når de udsteder tilladelser til ibrugtagning af kø-

retøjer, hvorved man tilføjede princippet om gensidig anerkendelse af sådanne tilladelser. 

Endvidere enedes de to institutioner om at opfordre Kommissionen til at udarbejde en rapport 

om den nye procedures effektivitet og om de eventuelle fremtidige former for samarbejde 

mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder.
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 Ændring 5 og 8 om agenturets tekniske udtalelser er kun delvis indarbejdet i Rådets fælles 

holdning. I lighed med kompromiset om direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet af-

viser Rådet også her, at individuelle ansøgere skal kunne anmode om en teknisk udtalelse di-

rekte fra agenturet, sådan som Parlamentet foreslår i ændring 5. Hvad angår muligheden for, 

at agenturet afgiver tekniske udtalelser om ERTMS som foreslået både i ændring 5 og 8, er 

Rådet nået til enighed om en bestemmelse om, at agenturet skal tilrettelægge en procedure for 

forvaltning af anmodninger om ændringer til ERTMS-systemets specifikationer.

IV. Konklusion

De tre lovgivningsforslag om interoperabilitet, sikkerhed og Det Europæiske Jernbaneagentur, 

der tager sigte på at lette bevægeligheden for jernbanekøretøjer i Den Europæiske Union, yder 

et vigtigt bidrag til den videre integration af det europæiske jernbaneområde. Rådet og 

Parlamentet har allerede gjort betydelige fremskridt inden for disse tre forslag, idet der navn-

lig blev opnået enighed ved førstebehandlingen om direktivet om interoperabilitet i jernbane-

systemet. Dette udgør et solidt grundlag for, at de to lovgivende institutioner kan finde kom-

promisløsninger vedrørende forslagene om ændring af agenturforordningen og jernbanesik-

kerhedsdirektivet under drøftelserne i forbindelse med andenbehandlingen.

________________________
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2006/0274 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 

vedrørende 

Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet: (dokument 
KOM(2006) 785 endelig - 2006/0274 COD): 

13.12.2006 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

11.7.2007 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 29.11.2007 

Fælles holdning vedtaget (med enstemmighed): 3.3.2008 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Den 13. december 2006 godkendte Kommissionen en serie forslag til foranstaltninger med det 
mål at sætte nyt liv i jernbanesektoren ved at fjerne hindringerne for togenes færdsel på det 
europæiske jernbanenet. 

Kommissionen havde to hovedmotiver til dette initiativ: 

– at lette togenes frie færdsel i EU ved at gøre idriftsætningsproceduren for lokomotiver 
mere effektiv og gennemskuelig 

– at forenkle regelsættet ved at konsolidere og samle direktiverne om interoperabilitet i 
jernbanesystemet.  

En af foranstaltningerne gik ud på at ændre forordningen om oprettelse af et europæisk 
jernbaneagentur for at tildele agenturet nye opgaver, som skulle gøre det lettere for togene at 
færdes frit. Bl.a. foreslås det: 

– at agenturet skal udarbejde et referencedokument med en beskrivelse af alle medlems-
staternes forskrifter for ibrugtagning af rullende materiel  

– at agenturet skal organisere de nationale sikkerhedsmyndigheders arbejde for gradvist at 
reducere antallet af nationale forskrifter og finde frem til dem, der svarer til hinanden 

– at agenturet skal udarbejde tekniske udtalelser på foranledning af de nationale 
sikkerhedsmyndigheder eller Kommissionen. 
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Derudover ville Kommissionen benytte lejligheden til at formulere en række af opgaverne 
mere præcist med baggrund i agenturets erfaringer, siden det blev oprettet, bl.a. i forbindelse 
med etableringen af ERTMS-systemet (European Rail Traffic Management System) og 
registrene over rullende materiel. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

De tre institutioner har bestræbt sig på hurtigt at nå til enighed under førstebehandlingen af 
denne sag. På grund af krav fra Europa-Parlamentet, hovedsagelig vedrørende agenturets rolle 
i forhold til de nationale sikkerhedsmyndigheder, har hurtig enighed dog ikke kunnet opnås. 
Rådets fælles holdning, som blev vedtaget med enstemmighed, rokker ikke ved de væsentlige 
mål og bagvedliggende tilgange i Kommissionens forslag.  

Desuden indeholder den fælles holdning allerede en del af de ændringsforslag, Europa-
Parlamentet vedtog under førstebehandlingen, ligesom den fastholder den nødvendige 
sammenhæng med omarbejdningen af interoperabilitetsdirektiverne (forslag: KOM(2006)783 
endelig - 2006/273(COD)), som der blev opnået enighed om under førstebehandlingen.  

4. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER I DETALJER 

4.1. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, 
og som helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning 

Hele ændringsforslag 2 bortset fra sidste afsnit, for det påhviler agenturet og den 
arbejdsgruppe, der skal nedsættes, at tilrettelægge deres arbejde på baggrund af de forskellige 
parametres relative betydning. 

Ændringsforslag 3, omend det ville være rimeligere ikke at fastsætte en absolut dato, men 
derimod knytte fristen til forordningens ikrafttræden.  

Ændringsforslag 7 på linje med enigheden under førstebehandlingen af forslaget til 
omarbejdning af interoperabilitetsdirektiverne.  

Hvad angår ændringsforslag 9, er det rigtigt, at forlængelse af ansættelseskontrakterne for 
agenturets midlertidigt ansatte kan sikre kontinuitet i arbejdet, men princippet bør kun gælde 
for de første ti år af jernbaneagenturets aktivitet, for omkring 2010 vil de fleste af de 
nuværende kontrakter været udløbet. Efter 2010 falder kontrakternes udløb mere spredt, og 
det giver bedre muligheder for kontinuitet i arbejdet. 

4.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har afvist, og 
som ikke er helt eller delvis indarbejdet i den fælles holdning 

Ændringsforslag 1 indskrænker den administrerende direktørs muligheder for at nedsætte alle 
de arbejdsgrupper, han anser for nødvendige for at kunne varetage sin opgave. Det indgår i 
den generelle kompetence, der er beskrevet i agenturforordningens artikel 30. 

Om ændringsforslag 4 skal det bemærkes, at alle tre institutioner under de forhandlinger, der 
mundede ud i enighed under førstebehandlingen af forslaget til omarbejdning af 
interoperabilitetsdirektiverne, enedes om en ændring, der gik ud på, at Kommissionen skulle 
udarbejde en rapport om, hvordan samarbejdet mellem de nationale sikkerhedsmyndigheder 
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og agenturet kunne foregå. Før man gør som foreslået i ændringsforslag 4, bør man derfor 
afvente en nærmere undersøgelse af dette spørgsmål.  

Ændringsforslag 5: Det er for tidligt at bede agenturet afgive teknisk udtalelse om en negativ 
afgørelse truffet af sikkerhedsmyndigheden om udstedelse af et sikkerhedscertifikat eller en 
sikkerhedsgodkendelse (appelmulighederne i den nuværende version af direktivet 
forekommer ikke utilstrækkelige eller problematiske). Derimod giver den nye artikel 21a i 
den fælles holdnings ordlyd mulighed for at afklare agenturets forskellige opgaver, hvad 
angår dets rolle i forbindelse med ERTMS-projekterne. Ændringsforslag 8 vedrører også 
sidstnævnte punkt. 

Ændringsforslag 6, for artikel 16a skal hænge sammen med de bestemmelser, der vedtages til 
ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU (forslag KOM(2006)784 endelig - 
2006/272 (CED)). Artiklen skal være i overensstemmelse med den nye metode til teknisk 
harmonisering og bedømmelse af overensstemmelse og med agenturets nylige arbejde med 
sikkerhedsledelsessystemet. Desuden bør man ikke foregribe agenturets konsekvensvurdering 
og heller ikke lovfæste en forretningsmodel, der endnu kan udvikle sig.  

5. KONKLUSION 

Kommissionen er af den opfattelse, at Rådets fælles holdning, som blev vedtaget den 3. marts 
2008 med enstemmighed, bidrager til de væsentlige mål og bagvedliggende tilgange i 
Kommissionens forslag, og kan derfor acceptere den. 
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