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Ændringsforslag 57
Alain Cadec

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 91, stk. 1, artikel 170 og 171,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 4, stk. 2, litra c), artikel 91, stk. 1, 
artikel 170 og artikel 171,

Or. fr

Ændringsforslag 58
Alain Cadec

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at give EU-borgerne, de 
erhvervsdrivende og de regionale og lokale 
administrative enheder mulighed for fuldt 
ud at udnytte fordelene ved et område uden 
indre grænser, bør der blandt andet gøres 
en indsats for at fremme sammenkobling 
og interoperabilitet mellem de nationale 
jernbanenet og lette adgangen til disse net 
ved iværksættelse af enhver foranstaltning, 
som måtte være nødvendig med hensyn til 
harmonisering af tekniske standarder.

(2) For at give EU-borgerne, de 
erhvervsdrivende og de regionale og lokale 
administrative enheder mulighed for fuldt 
ud at udnytte fordelene ved et område uden 
indre grænser og ved realiseringen af 
målet om territorial samhørighed bør der 
blandt andet gøres en indsats for at fremme 
sammenkobling og interoperabilitet 
mellem de nationale jernbanenet og lette 
adgangen til disse net ved iværksættelse af 
enhver foranstaltning, som måtte være 
nødvendig med hensyn til harmonisering af 
tekniske standarder.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Jean-Jacob Bicep
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Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Af sikkerhedsgrunde er det 
nødvendigt at forsyne hvert køretøj, der er 
taget i brug, med en identifikationskode. 
Køretøjet bør derefter registreres i et 
nationalt køretøjsregister. Registrene bør 
kunne konsulteres af alle medlemsstaterne 
og visse økonomiske aktører i Den 
Europæiske Union. De nationale 
køretøjsregistre bør være baseret på 
ensartede dataformater. Der bør derfor 
fastsættes fælles funktionelle og tekniske 
specifikationer for registrene.

(14) Af sikkerhedsgrunde er det 
nødvendigt at forsyne hvert køretøj, der er 
taget i brug, med en identifikationskode. 
Køretøjet bør derefter registreres i et 
europæisk køretøjsregister. Registret bør 
kunne konsulteres af alle i Den Europæiske 
Union.

Or. en

Ændringsforslag 60
Joachim Zeller

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) net, der funktionsmæssigt er adskilt fra 
resten af jernbanesystemet, og som kun er 
beregnet til personbefordring i lokal-, by-
og forstadsområder, samt 
jernbanevirksomheder, der udelukkende 
opererer på disse net.

b) net, der kun er beregnet til 
personbefordring i lokal-, by- og 
forstadsområder, samt 
jernbanevirksomheder, der udelukkende 
opererer på disse net.

Or. en

Begrundelse

Kravet om funktionsmæssig adskillelse er meget uklart. Beskrivelsen ”kun […] beregnet til” 
er nok til ubestrideligt at identificere jernbanestrækninger, der er udelukket fra 
anvendelsesområdet.   
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Ændringsforslag 61
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 19 udgår
Første tilgængeliggørelse af mobile 
delsystemer
1. Delsystemet Rullende materiel og 
delsystemet Mobilt togkontrol- og 
kommunikationsudstyr må kun bringes i 
omsætning, hvis de er konstrueret, 
fremstilles og installeres på en sådan 
måde, at de væsentlige krav i bilag III 
opfyldes.
2. Ansøgeren skal især sørge for, at der er 
forelagt en EF-
overensstemmelseserklæring.
3. Når eksisterende delsystemer fornyes 
eller opgraderes, skal der udstedes en ny 
EF-verifikationserklæring, hvis kriteriet i 
artikel 15, stk. 4, er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 62
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et køretøj må først bringes i omsætning, 
når agenturet har udstedt en 
køretøjsomsætningstilladelse til det, jf. stk. 
5.

1. Et køretøj må først tages i brug, når 
agenturet har udstedt en 
køretøjsomsætningstilladelse til det, jf. stk. 
5.

Or. en
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Ændringsforslag 63
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet træffer afgørelser om at 
udstede køretøjsomsætningstilladelser. 
Disse tilladelser attesterer værdierne af de 
parametre, der er anført i TSI'en som 
relevante for kontrollen af den tekniske 
kompatibilitet mellem køretøjet og de faste 
anlæg. Køretøjsomsætningstilladelsen skal 
også indeholde oplysninger om køretøjets 
overensstemmelse med de relevante TSI'er 
og nationale forskrifter i tilknytning til 
disse parametre.

2. Agenturet træffer afgørelser om at 
udstede køretøjsibrugtagningstilladelser. 
Disse tilladelser attesterer værdierne af de 
parametre, der er anført i TSI'en og i 
nationale forskrifter for de udvalgte net 
eller strækninger eller grupper af net eller 
strækninger som relevante for kontrollen 
af den tekniske kompatibilitet mellem 
køretøjet og de faste anlæg. 
Køretøjsomsætningstilladelsen skal også 
indeholde oplysninger om køretøjets 
overensstemmelse med de relevante TSI'er 
og nationale forskrifter for de udvalgte net 
eller strækninger eller grupper af net eller 
strækninger i tilknytning til disse 
parametre.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan fastsættes betingelser for, 
hvordan køretøjet må bruges, og andre 
restriktioner i 
køretøjsomsætningstilladelsen.

3. Der fastsættes betingelser for, hvordan 
køretøjet må bruges, og andre restriktioner 
i køretøjsomsætningstilladelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Køretøjsomsætningstilladelsen udstedes 
på grundlag af et dossier om køretøjet eller 
køretøjstypen, som ansøgeren skal 
forelægge, og som skal indeholde 
dokumentation for:

4. Køretøjsibrugtagningstilladelsen
udstedes på grundlag af et dossier om 
køretøjet eller køretøjstypen, som 
ansøgeren skal forelægge, og som skal 
indeholde:

a) at de mobile delsystemer, som køretøjet 
består af, er bragt i omsætning, jf. artikel 
19

a) EF-verifikationserklæringen for 
køretøjet og det tekniske dossier, der 
ledsager den

b) at de i litra a) omhandlede delsystemer 
i køretøjet er teknisk kompatible med 
hinanden, idet denne kompatibilitet 
fastslås på grundlag af de relevante 
TSI'er, nationale forskrifter og registre

b) verifikationsattesten i tilfælde af 
nationale forskrifter, jf. bilag VI, punkt 3 

c) at integrationen af de i litra a) 
omhandlede delsystemer i køretøjet er 
sikkerhedsmæssigt forsvarlig, idet dette 
fastslås på grundlag af de relevante 
TSI'er og nationale forskrifter og de 
fælles sikkerhedsmetoder, der er 
omhandlet i artikel 6 i direktiv …/… [om 
jernbanesikkerhed].

c) dokumentation for, at integrationen i 
køretøjet er sikkerhedsmæssigt forsvarlig,
hvis ikke omfattet af litra a) og b)

ca) dokumentation for køretøjets tekniske 
kompatibilitet og sikre integration på de 
udvalgte strækninger eller net eller 
grupper af strækninger eller net, jf. stk. 9. 

Or. en

Ændringsforslag 66
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal give detaljeret vejledning i, 
hvordan en køretøjsomsætningstilladelse

Agenturet skal give detaljeret vejledning i, 
hvordan en køretøjsibrugtagningstilladelse
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opnås. Der skal gratis stilles en 
ansøgningsvejledning til rådighed for 
ansøgerne, hvor forudsætningerne for at få 
en køretøjsomsætningstilladelse forklares, 
og hvor det anføres, hvilke dokumenter der 
skal forelægges. De nationale 
sikkerhedsmyndigheder skal samarbejde 
med agenturet om formidlingen af disse 
oplysninger.

opnås. Der skal gratis stilles en 
ansøgningsvejledning til rådighed for 
ansøgerne, hvor forudsætningerne for at få 
en køretøjsibrugtagningstilladelse
forklares, og hvor det anføres, hvilke 
dokumenter der skal forelægges. De 
nationale sikkerhedsmyndigheder skal 
samarbejde med agenturet om 
formidlingen af disse oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 67
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Agenturet kan udstede 
køretøjsomsætningstilladelser, der gælder 
for en serie køretøjer. Tilladelserne gælder 
i alle medlemsstater.

6. Agenturet kan udstede 
køretøjsibrugtagningstilladelser, der 
gælder for en serie køretøjer. Tilladelserne 
gælder i alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 68
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På ansøgerens anmodning kan 
køretøjsomsætningstilladelsen indeholde 
en tydelig angivelse af, på hvilke net eller 
strækninger eller hvilke grupper af net eller 
strækninger jernbanevirksomheden må 
tage køretøjet i brug uden yderligere 
verifikation, kontrol eller prøvning af den 
tekniske kompatibilitet mellem køretøjet 
og de pågældende net eller strækninger. I 

Ansøgeren forelægger i sin ansøgning 
bevis for køretøjets tekniske kompatibilitet 
med de net eller strækninger eller grupper 
af net eller strækninger, som ansøgningen 
gælder. Køretøjsibrugtagningstilladelsen 
indeholder en tydelig angivelse af, på 
hvilke net eller strækninger eller hvilke 
grupper af net eller strækninger køretøjet 
kan bruges uden yderligere verifikation, 
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så fald skal denne anmodning indeholde 
bevis på, at køretøjet er teknisk 
kompatibelt med de pågældende net eller 
strækninger.

kontrol eller prøvning af den tekniske 
kompatibilitet mellem køretøjet og de 
pågældende net eller strækninger. I så fald 
skal denne anmodning indeholde bevis på, 
at køretøjet er teknisk kompatibelt med de 
pågældende net eller strækninger.

Or. en

Ændringsforslag 69
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Hvis et køretøj ikke længere opfylder 
de betingelser, på hvilke tilladelsen 
udstedtes, kan agenturet ændre eller 
tilbagekalde køretøjstilladelsen. I tilfælde 
heraf oplyser agenturet årsagerne til sin 
afgørelse og opdaterer det i artikel 43 
definerede europæiske register.

Or. en

Ændringsforslag 70
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ibrugtagning af køretøjer Brug af køretøjer

Or. en

Ændringsforslag 71
Jean-Jacob Bicep
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Jernbanevirksomhederne må først tage et 
køretøj i brug, når de i samråd med 
infrastrukturforvalteren har kontrolleret, 
om køretøjet er teknisk kompatibelt med 
strækningen og sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt integreret i det system, hvori 
det forudsættes drevet, idet denne kontrol 
udføres på grundlag af de relevante 
TSI'er, nationale forskrifter, registre og 
de fælles sikkerhedsmetoder, jf. artikel 6 i 
direktivet om jernbanesikkerhed.

Inden et køretøj tages i brug, kontrollerer 
jernbanevirksomheden, om køretøjet har 
en gyldig ibrugtagningstilladelse for de 
medlemsstater og den strækning, hvor det 
forudsættes brugt, idet der tages hensyn 
til:

a) det/de i artikel 45 omhandlede 
register/registre og eventuelle midlertidigt 
ændrede værdier i parametrene som følge 
af provisoriske restriktioner i relation til 
nettet meddelt af infrastrukturforvalteren 
eller meddelt direkte til køretøjet af 
enheden med ansvar for vedligeholdelse
b) det i artikel 43 omhandlede europæiske 
køretøjsregister og/eller det i artikel 44 
omhandlede europæiske 
køretøjstyperegister, herunder eventuelle 
midlertidigt ændrede værdier i 
parametrene som følge af provisoriske 
restriktioner i relation til køretøjstypen 
eller til køretøjet.

Or. en

Ændringsforslag 72
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som et skridt på vejen hertil skal 
køretøjerne først have en 
køretøjsomsætningstilladelse, jf. artikel 

udgår
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20.

Or. en

Ændringsforslag 73
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ethvert køretøj, der tages i brug i EU's 
jernbanesystem, skal være forsynet med et 
europæisk køretøjsnummer (EVN-
nummer), som det får tildelt af den 
nationale sikkerhedsmyndighed, der har 
kompetencen for det relevante territorium, 
inden køretøjet tages i brug for første 
gang.

1. Ethvert køretøj, der tages i brug i EU's 
jernbanesystem, skal være forsynet med et 
europæisk køretøjsnummer (EVN-
nummer), som det får tildelt af agenturet i 
forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.

Or. en

Ændringsforslag 74
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 43 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale køretøjsregistre Europæisk køretøjsregister

Or. en

Ændringsforslag 75
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det skal føres og opdateres af et organ, 
der er uafhængigt af alle 
jernbanevirksomheder.

(b) Det skal føres og opdateres af 
agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 76
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen skal ved 
gennemførelsesretsakter vedtage fælles 
specifikationer for de nationale 
køretøjsregistres indhold, dataformat, 
funktionelle og tekniske arkitektur og 
funktionsmåde, herunder ordninger for 
dataudvekling og regler for dataindlæsning 
og søgning. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 48, stk. 3.

2. Kommissionen skal ved 
gennemførelsesretsakter vedtage fælles 
specifikationer for det europæiske 
køretøjsregisters indhold, dataformat, 
funktionelle og tekniske arkitektur og 
funktionsmåde, herunder ordninger for 
dataudveksling og regler for 
dataindlæsning og søgning. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 
3.

Or. en


