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Ändringsförslag 57
Alain Cadec

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 91.1, 170 och 171,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
4.2 c, 91.1, 170 och 171,

Or. fr

Ändringsförslag 58
Alain Cadec

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att göra det möjligt för 
unionsmedborgare, ekonomiska aktörer 
samt regionala och lokala myndigheter att i 
full utsträckning utnyttja de fördelar som 
följer av att ett område utan inre gränser 
skapas bör framför allt sammanlänkningen 
och driftskompatibiliteten hos de nationella 
järnvägsnäten och tillgängligheten till 
dessa järnvägsnät förbättras genom att de 
åtgärder som kan visa sig nödvändiga när 
det gäller teknisk standardisering 
genomförs.

(2) För att göra det möjligt för 
unionsmedborgare, ekonomiska aktörer 
samt regionala och lokala myndigheter att i 
full utsträckning utnyttja de fördelar som 
följer av att ett område utan inre gränser 
skapas och målet med en territoriell 
sammanhållning nås bör framför allt 
sammanlänkningen och 
driftskompatibiliteten hos de nationella 
järnvägsnäten och tillgängligheten till 
dessa järnvägsnät förbättras genom att de 
åtgärder som kan visa sig nödvändiga när 
det gäller teknisk standardisering 
genomförs.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Jean-Jacob Bicep
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Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att 
förse varje fordon som tas i bruk med en 
identifikationskod. Fordonet bör därefter 
registreras i ett nationellt fordonsregister. 
Registren bör vara tillgängliga för alla 
medlemsstater och för vissa ekonomiska 
aktörer inom unionen. Uppgifterna i de 
nationella fordonsregistren bör vara 
uppställda i ett enhetligt format. Registren 
bör därför omfattas av gemensamma 
specifikationer vad avser driftsrelaterade 
och tekniska aspekter.

(14) Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att 
förse varje fordon som tas i bruk med en 
identifikationskod. Fordonet bör därefter 
registreras i ett europeiskt fordonsregister. 
Registret bör vara tillgängligt inom 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 60
Joachim Zeller

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Järnvägsnät som är funktionellt åtskilda 
från resten av järnvägssystemet och
avsedda endast för persontransport i lokal-, 
stads- eller förortstrafik samt 
järnvägsföretag som enbart använder dessa 
järnvägsnät.

b) Järnvägsnät som är avsedda endast för 
persontransport i lokal-, stads- eller 
förortstrafik samt järnvägsföretag som 
enbart använder dessa järnvägsnät.

Or. en

Motivering

Kravet på ”funktionell åtskillnad” är mycket oklart. Uttrycket ”avsedda endast för 
[…]transport” är tillräckligt för att man utan problem ska kunna fastställa de järnvägslinjer 
som ska uteslutas från tillämpningsområdet. 
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Ändringsförslag 61
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Utsläppande av mobila delsystem på 

marknaden
1. Delsystemen Rullande materiel och 
Fordonsbaserad trafikstyrning och 
signalering ska släppas ut på marknaden 
av sökanden endast om de har utformats, 
byggts och installerats på ett sådant sätt 
att de väsentliga kraven i bilaga III 
uppfylls.
2. I synnerhet ska sökanden säkerställa 
att EG-kontrollförklaringen har 
tillhandahållits.
3. Vid modernisering eller ombyggnad av 
befintliga delsystem ska en ny EG-
kontrollförklaring utfärdas enligt artikel 
15.4.

Or. en

Ändringsförslag 62
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett fordon ska släppas ut på marknaden
endast efter att ha erhållit det godkännande 
för utsläppande av fordon på marknaden 
som utfärdats av byrån i enlighet med 
punkt 5.

1. Ett fordon ska tas i bruk endast efter att 
ha erhållit det godkännande för 
utsläppande av fordon på marknaden som 
utfärdats av byrån i enlighet med punkt 5.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska utfärda beslut om att bevilja
godkännanden för utsläppande av fordon 
på marknaden. I dessa godkännanden 
attesteras värdena för de parametrar som är 
relevanta för kontrollen av den tekniska 
kompatibiliteten mellan fordonet och de 
fasta installationerna enligt TSD:erna. 
Godkännandet för utsläppande av fordon 
på marknaden ska också ge information om 
fordonets överensstämmelse med relevanta 
TSD:er och uppsättningar av nationella 
bestämmelser som är relaterade till dessa 
parametrar.

2. Byrån ska utfärda beslut om att bevilja 
godkännanden för ibruktagande av fordon. 
I dessa godkännanden attesteras värdena 
för de parametrar som är relevanta för 
kontrollen av den tekniska kompatibiliteten 
mellan fordonet och de fasta 
installationerna enligt TSD:erna och 
uppsättningar av nationella bestämmelser 
för utvalda nät eller linjer eller grupper av 
nät eller linjer. Godkännandet för 
utsläppande av fordon på marknaden ska 
också ge information om fordonets 
överensstämmelse med relevanta TSD:er 
och uppsättningar av nationella 
bestämmelser för utvalda nät eller linjer 
eller grupper av nät eller linjer som är 
relaterade till dessa parametrar.

Or. en

Ändringsförslag 64
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I godkännandet för utsläppande av 
fordon på marknaden får det anges villkor 
för användningen av fordonet samt andra 
restriktioner.

3. I godkännandet för utsläppande av 
fordon på marknaden ska det anges villkor 
för användningen av fordonet samt andra 
restriktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Godkännandet för utsläppande av 
fordon på marknaden ska utfärdas på 
grundval av en dossier som avser fordonet 
eller fordonstypen och som framtagits av 
sökanden och inbegriper dokumentation 
om

4. Godkännandet för ibruktagande av 
fordon ska utfärdas på grundval av en 
dossier som avser fordonet eller 
fordonstypen och som framtagits av 
sökanden och inbegriper

(a) utsläppandet på marknaden av de 
mobila delsystem som fordonet består av 
enligt artikel 19,

(a) EG-kontrollförklaringen för fordonet 
samt det tekniska underlag som åtföljer 
den,

(b) den tekniska kompatibiliteten hos de 
delsystem som avses i led a i fordonet, 
vilken ska fastställas på grundval av 
relevanta TSD:er, nationella bestämmelser 
och register,

(b) kontrollintyg vid nationella 
bestämmelser i enlighet med punkt 3 i 
bilaga VI,

(c) att integrationen i fordonet av de 
delsystem som avses i led a är säker, vilket 
ska fastställas på grundval av relevanta 
TSD:er, nationella bestämmelser och de 
gemensamma säkerhetsmetoder som 
anges i artikel 6 i direktiv…/… [om 
säkerheten i unionens järnvägssystem].

(c) dokumenterat bevis på en säker 
integration i fordonet, om det inte 
omfattas av a) eller b),

(ca) dokumenterat bevis på teknisk 
kompatibilitet och säker integration i 
fordonet inom utvalda linjer, nät eller 
grupper av nät eller linjer i enlighet med 
punkt 9.

Or. en

Ändringsförslag 66
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska tillhandahålla detaljerad Byrån ska tillhandahålla detaljerad 



PE519.488v01-00 8/12 AM\1002906SV.doc

SV

vägledning om hur godkännandet för 
utsläppande av fordon på marknaden kan 
erhållas. Vägledning om hur en ansökan 
ska göras, med en beskrivning och 
förklaring av kraven för godkännandet för 
utsläppande av fordon på marknaden samt 
en förteckning över erforderliga 
handlingar, ska tillhandahållas sökande 
avgiftsfritt. De nationella 
säkerhetsmyndigheterna ska samarbeta 
med byrån om spridningen av sådan 
information.

vägledning om hur godkännandet för 
ibruktagande av fordon kan erhållas. 
Vägledning om hur en ansökan ska göras, 
med en beskrivning och förklaring av 
kraven för godkännandet för ibruktagande 
av fordon samt en förteckning över 
erforderliga handlingar, ska tillhandahållas 
sökande avgiftsfritt. De nationella 
säkerhetsmyndigheterna ska samarbeta 
med byrån om spridningen av sådan 
information.

Or. en

Ändringsförslag 67
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Byrån får utfärda godkännande för 
utsläppande av fordon på marknaden för 
en serie fordon. Dessa godkännanden ska 
vara giltiga i alla medlemsstater.

6. Byrån får utfärda godkännande för 
ibruktagande av fordon för en serie 
fordon. Dessa godkännanden ska vara 
giltiga i alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 68
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av sökanden får godkännandet 
för utsläppande av fordon på marknaden 
inbegripa ett tydligt angivande av de nät 
eller linjer eller grupper av nät eller linjer 
där järnvägsföretaget får ta ett sådant 
fordon i bruk utan ytterligare 

I sin begäran ska sökanden bevisa att 
fordonet är tekniskt kompatibelt med de 
nät eller linjer eller grupper av nät eller 
linjer för vilka det gäller. Godkännandet
för ibruktagande av fordon ska inbegripa 
ett tydligt angivande av de nät eller linjer 
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verifikationer, kontroller eller provningar 
avseende den tekniska kompatibiliteten 
mellan fordonet och dessa nät eller linjer. I 
sådana fall ska sökanden i sin begäran 
inkludera beviset för att fordonet är 
tekniskt kompatibelt med de berörda näten 
eller linjerna.

eller grupper av nät eller linjer där fordonet 
kan användas utan ytterligare 
verifikationer, kontroller eller provningar 
avseende den tekniska kompatibiliteten 
mellan fordonet och dessa nät eller linjer. I 
sådana fall ska sökanden i sin begäran 
inkludera beviset för att fordonet är 
tekniskt kompatibelt med de berörda näten 
eller linjerna.

Or. en

Ändringsförslag 69
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Om ett fordon inte längre uppfyller 
kraven i godkännandet kan byrån ändra 
eller återkalla godkännandet av fordonet. 
I sådana fall ska byrån motivera sitt 
beslut och uppdatera det europeiska 
register som avses i artikel 43.

Or. en

Ändringsförslag 70
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ibruktagande av fordon Användning av fordon

Or. en
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Ändringsförslag 71
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretag ska ta i bruk ett fordon 
endast efter att ha kontrollerat, i samråd 
med infrastrukturförvaltaren, att fordonet 
är tekniskt kompatibelt med sträckan och 
att fordonet på ett säkert sätt har 
integrerats i det system som det är avsett 
för, vilket ska fastställas på grundval av 
relevanta TSD:er, nationella 
bestämmelser, register och de 
gemensamma säkerhetsmetoder som 
fastställs i artikel 6 i direktivet.

Innan ett fordon används ska 
järnvägsföretaget kontrollera att fordonet 
har ett giltigt godkännande för 
ibruktagande för de medlemsstater och 
den sträcka där fordonet är avsett att 
användas, med beaktande av

a) de(t) register som avses i artikel 45 och 
tillfälligt ändrade värden på 
parametrarna till följd av tillfälliga 
restriktioner i samband med det nät som 
infrastrukturförvaltaren överfört eller till 
fälliga restriktioner som den enhet som 
ansvarar för underhåll utfärdat för 
fordonet,
b) det europeiska fordonsregister som 
avses i artikel 43 och/eller det europeiska 
register över fordonstyper som avses i 
artikel 44 inklusive tillfälligt ändrade 
värden på parametrar till följd av 
tillfälliga restriktioner i samband med typ 
eller fordon.

Or. en

Ändringsförslag 72
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För detta ändamål ska fordon först 
erhålla godkännandet för utsläppande av 
fordon på marknaden i enlighet med 
artikel 20.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 73
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett fordon som tas i bruk i unionens 
järnvägssystem ska vara försett med ett 
europeiskt fordonsnummer, som det ska 
tilldelas av den nationella 
säkerhetsmyndighet som har behörighet 
för det relevanta territoriet före det första 
ibruktagandet av fordonet.

1. Ett fordon som tas i bruk i unionens 
järnvägssystem ska vara försett med ett 
europeiskt fordonsnummer, som det ska 
tilldelas av byrån när godkännandet 
utfärdas.

Or. en

Ändringsförslag 74
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella fordonsregister Europeiskt fordonsregister

Or. en

Ändringsförslag 75
Jean-Jacob Bicep
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Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Registret ska hållas uppdaterat av ett 
organ som ska vara oberoende i 
förhållande till alla järnvägsföretag.

b) Registret ska hållas uppdaterat av byrån.

Or. en

Ändringsförslag 76
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta gemensamma 
specifikationer om innehåll, dataformat, 
funktionell och teknisk uppbyggnad, 
driftssätt inbegripet arrangemang för 
datautbyte samt regler för inmatning och 
läsning av data för de nationella 
fordonsregistren. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 48.3.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta gemensamma 
specifikationer om innehåll, dataformat, 
funktionell och teknisk uppbyggnad, 
driftssätt inbegripet arrangemang för 
datautbyte samt regler för inmatning och 
läsning av data för det europeiska 
fordonsregistret. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
48.3.

Or. en


