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Om: Foranstaltninger til forbedring af jernbanesikkerheden i Europa 

I den seneste tid har Europa været udsat for flere terrorangreb og forsøg på terrorangreb i forskellige 
medlemsstater. Den 29. august mødtes ministrene fra Tyskland, Italien, Spanien, Luxembourg, 
Belgien, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Schweiz og kommissærerne med ansvar for 
transport og indre anliggender samt EU's antiterrorkoordinator for at drøfte mulige initiativer til at 
styrke og fremme jernbanesikkerheden: multinationale politihold med henblik på at styrke sikkerheden 
ombord, visuel kontrol og baggagekontrol, generel anvendelse af billetter udstedt på navn til 
internationale tog, systematisk anvendelse af videoovervågning... Indtil videre har dette ikke ført til 
konkrete foranstaltninger på europæisk plan. 

De franske myndigheder har i mellemtiden besluttet at indføre flere foranstaltninger for at 
imødekomme behovet for mere sikkerhed ombord på Thalystogene og har således bevist, at sådanne 
foranstaltninger kan gennemføres: opførelse af sikkerhedsportaler, styrkelse af SNCF's 
sikkerhedspersonales (SUGE's) beføjelser, stikprøvevis identitetskontrol. Disse foranstaltninger er blot 
begyndelsen, og de kommer ikke til at virke effektivt, medmindre de indføres på tværnationalt plan. 

For øjeblikket tager Kommissionen i forbindelse med jernbanesikkerhed højde for hærværk og 
almindelig kriminalitet. Hvornår vil Kommissionen forslå en omfattende pakke af 
sikkerhedsforanstaltninger, som også tager højde for terrortruslen? 

Transportområdet er i sagens natur internationalt, så det er afgørende at sikre en koordineret EU-
strategi for sikkerhedsstandarder. Det er ligeledes vigtigt at gøre fuldt ud brug af de eksisterende 
redskaber, såsom Railpol: Der er tale om et meget nyttigt netværk, så spørgsmålet er, hvordan dets 
arbejde kan danne udgangspunkt for en fælles europæisk strategi?  LANDSEC synes derimod ikke at 
være så effektivt, som det kunne være: Vil Kommissionen træffe passende foranstaltninger for at 
sikre, at denne ekspertgruppe mødes mere regelmæssigt og retter fokus mod jernbanesikkerhed? 
Hvordan påtænker Kommissionen at indføre og håndhæve harmoniserede standarder for 
jernbanesikkerhed i EU? Overvejer Kommissionen at oprette et særligt agentur i denne henseende? 
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