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Ændringsforslag  103 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0015/2014 

Michael Cramer 

Jernbanesikkerhed (omarbejdning) 

COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Følgende systemer er udelukket fra 

dette direktivs anvendelsesområde:  

2. Medlemsstaterne kan fra de 

foranstaltninger, de vedtager til 

gennemførelse af dette direktiv, undtage: 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe sammenhæng mellem interoperabiliteten og 

sikkerhedsdirektiverne ved at give medlemsstaterne mulighed for, at de – såfremt de måtte 

ønske det – ligeledes kan medtage metroer, sporvogne og andre letbanesystemer, hvilket er 

situationen i øjeblikket. Ved at medtage disse banesystemer i EU's rammer for 

jernbanesikkerhed kan medlemsstaterne øge sikkerhedsniveauet for nogle af deres bynet. 
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Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0015/2014 

Michael Cramer 

Jernbanesikkerhed (omarbejdning) 

COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Såfremt medlemsstaterne beslutter 

ikke at anvende direktivet på disse 

systemer, sørger de for, at deres nationale 

lovgivning garanterer et sikkerhedsniveau 

for de pågældende systemer svarende til 

det, der er fastsat i dette direktiv.  

Or. en 
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Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0015/2014 

Michael Cramer 

Jernbanesikkerhed (omarbejdning) 

COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Sikkerhedsledelsessystemet skal under 

alle omstændigheder sikre, at samtlige 

ruter på Unionens jernbanenet har et 

ekstra system, således at fuldstændig 

afhængighed af et enkelt system undgås. 

Or. en 

Begrundelse 

Jernbanesikkerheden bør fremmes ved, at risiciene reduceres til et minimum. Dette betyder, 

at der som minimum bør være to forskellige systemer (et system for sikkerheden om bord, 

signaler osv.), således at det undgås, at sikkerheden afhænger af ét system alene, hvilket 

kunne indebære en uacceptabelt høj risiko på grund af risikoen for tekniske eller 

menneskelige fejl. Der bør derfor være krav om, at der mindst skal være to 

sikkerhedssystemer, ligesom inden for luftfartssektoren. 
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Saïd El Khadraoui 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0015/2014 

Michael Cramer 

Jernbanesikkerhed (omarbejdning) 

COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 28a 

 Håndhævelse af arbejds-, køre- og 

hviletider 

 I betragtning af den menneskelige faktors 

kritiske betydning for 

jernbanesikkerheden forelægger 

Kommissionen inden ét år efter dette 

direktivs ikrafttræden et forslag til retsakt 

om de retlige bestemmelser og tekniske 

krav, herunder til tekniske 

registreringsanordninger, som er 

nødvendige for at sikre kontrollen med og 

håndhævelsen af arbejds-, køre- og 

hviletider for togførere. 

Or. en 

Begrundelse 

De nationale sikkerhedsmyndigheder har ikke mulighed for effektivt at kontrollere køre- og 

hviletider for lokomotivførere, hvilket kan føre til urimelig konkurrence og arbejdsforhold, 

der kan bringe sikkerheden i fare. Ligesom det er tilfældet i forbindelse med vejtransport, bør 

det være obligatorisk at have en passende teknisk anordning til registrering af køre- og 

hviletider, og der bør ligeledes forelægges yderligere forslag til retsakter for at sikre 

regelmæssig, effektiv kontrol, navnlig i forbindelse med førere, der opererer i flere 

medlemsstater. 
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Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0015/2014 

Michael Cramer 

Jernbanesikkerhed (omarbejdning) 

COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Indtil [dato indsættes af OPOCE - to år 

efter ikrafttrædelsesdatoen] fortsætter de 

nationale sikkerhedsmyndigheder med at 

udstede sikkerhedscertifikater i henhold til 

bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF. 

Sådanne sikkerhedscertifikater er gyldige 

frem til deres udløbsdato. 

Indtil den 1. januar 2018 kan de nationale 

sikkerhedsmyndigheder fortsat bevilge 

sikkerhedscertifikater i henhold til 

bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF, jf. 

dog artikel 10, stk. 2a. Sådanne 

sikkerhedscertifikater er gyldige frem til 

deres udløbsdato. 

 Ansøgere kan indtil den 1. januar 2018 

indgive ansøgning til enten agenturet eller 

de nationale sikkerhedsmyndigheder. 

Frem til denne dato kan de nationale 

sikkerhedsmyndigheder fortsat udstede 

sikkerhedscertifikater i overensstemmelse 

med direktiv 2004/49/EF. 

Or. en 

Begrundelse 

På grund af vanskeligheder med at nå til enighed med Rådet inden denne valgperiodes udløb 

vil vedtagelsen af den tekniske søjle blive væsentligt forsinket. Dette ændringsforslag indfører 

en konkret dato (frem for at skulle vente tre år efter vedtagelsen af direktivet) for at sende et 

signal til Rådet og Kommissionen om, at Parlamentet ønsker en hurtig gennemførelse af dette 

forslag. 

 

 

 


