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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1110/2009 af Matthias Schrötter, tysk statsborger, om EU's 
lovgivning om jernbanesikkerhed

1. Sammendrag

Efter en tv-udsendelse om jernbanesikkerhed efterlyser andrageren indførelse af lovgivning til 
harmonisering af jernbanesikkerheden i hele EU i lighed med de regler, der finder anvendelse 
på trafiksikkerheden på vejene.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Efter en tv-udsendelse om jernbanesikkerhed efterlyser andrageren indførelse af lovgivning 
til harmonisering af jernbanesikkerheden i hele EU i lighed med de regler, der finder 
anvendelse på trafiksikkerheden på vejene. 

Andrageren ønsker et direktiv eller en forordning om oprettelse af uafhængige testinstitutioner 
til tekniske kontroller af rullende materiel i alle EU-medlemsstater i henhold til samme 
kriterier.

Andrageren foreslår, at der i lighed med vejkøretøjer foretages en teknisk undersøgelse af 
rullende materiel mindst hvert andet år. Desuden skal testinstitutionerne være uafhængige i 
hver medlemsstat, men den enkelte testinstitution skal kunne teste f.eks. et tog pr. måned fra 
en anden medlemsstat. Det rullende materiel, der godkendes, skal identificeres tydeligt med 
en særlig letlæselig plade/mærkat. 
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Andrageren foreslår, at testinstitutterne i de forskellige medlemsstater forbliver uafhængige af 
hinanden og får særskilt forvaltning for at sikre objektivitet. Unødvendige tests og bureaukrati 
bør undgås for rullende materiel, der testes i ét land og kører i en anden medlemsstat, og 
uregelmæssig og svigagtig forlængelse af testens gyldighedsperiode skal undgås.

Der er allerede taget hånd om de problemer, som andrageren tager op, gennem følgende 
foranstaltninger:

A) Direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU, navnlig:
 Artikel 10 (sikkerhedscertifikater)
 Artikel 14a (vedligeholdelse af køretøjerne)
 Artikel 16 og 17 (sikkerhedsmyndighed)
 Artikel 19 ff. (ulykker og undersøgelser af ulykker)

Dette dokument er tilgængeligt på tysk på følgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) Direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet, navnlig:
 Artikel 15 (procedure for ibrugtagning)
 Artikel 20 (ibrugtagning af eksisterende delsystemer efter fornyelse eller 

opgradering)
 Artikel 21 (tilladelse til ibrugtagning af køretøjer)
 Artikel 32 (nummersystem for køretøjer)
 Artikel 33 (nationale køretøjsregistre)

Dette dokument er tilgængeligt på tysk på følgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) Kommissionens beslutning af 9. november 2007 om vedtagelse af en fælles 
specifikation for det nationale køretøjsregister, navnlig: betragtning 1, artikel 1, og 
artikel 3.

Dette dokument er tilgængeligt på tysk på følgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF

D) Kommissionens beslutning 2006/861/EF af 28. juli 2006 om den tekniske 
specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet rullende materiel -
godsvogne i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog, som ændret 
ved Kommissionens beslutning 2009/107/EF af 23. januar 2009.

Disse dokumenter er tilgængelige på tysk på følgende links: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search og http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search
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E) Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en statusrapport 
for gennemførelsen af jernbanesikkerhedsdirektivet (KOM(2009) 464 af 8. september 
2009).

Dette dokument er tilgængeligt på tysk på følgende link: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

Desuden bidrager Det Europæiske Jernbaneagentur (www.era.europa.eu) også med hensyn til 
tekniske spørgsmål til gennemførelsen af fællesskabslovgivningen, der sigter mod at oprette 
et europæisk jernbaneområde uden grænser og sikre et højt sikkerhedsniveau. Yderligere 
oplysninger om Det Europæiske Jernbaneagentur findes i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. 881/2004, som er tilgængelig på tysk på følgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Konklusion

Problemerne, som andrageren påpeger, er allerede taget op i den gældende EU-lovgivning.

Dette spørgsmål er imidlertid i konstant udvikling, og hvert år vedtages der yderligere 
foranstaltninger på området. Den tekniske støtte til disse højt specialiserede emner leveres af 
Det Europæiske Jernbaneagentur."


