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Om: Andragende nr. 0372/2020 af A.S., tysk statsborger, om afskaffelse af 
jernbaneoverskæringer og kompensation for togforsinkelser

1. Sammendrag

Andrageren slår til lyd for afskaffelsen af alle jernbaneoverskæringer, da de fleste 
jernbaneulykker forekommer der. Han hævder desuden, at EU-lovgivningen er ved at blive 
revideret, således at der ikke længere vil være nogen kompensation for togforsinkelser eller 
aflysninger som følge af force majeure.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen støtter foranstaltninger til forbedring af sikkerheden ved 
jernbaneoverskæringer, men det er dog ikke altid muligt at fjerne dem. Initiativer, der skal 
mindske faren ved jernbaneoverskæringer, bør udformes inden for en bredere ramme for 
sikkerhedsoplysning. Mange infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder deltager i 
oplysningskampagner til samfundet. Kommissionen har gennem Horisont 2020-programmet 
finansieret to initiativer for at forbedre sikkerheden ved jernbaneoverskæringer (SAFE STRIP 
– sikre og grønne sensorteknologier til selvforklarende og tilgivende interaktive 
vejapplikationer og SAFER-LC – sikrere jernbaneoverskæringer gennem integration og 
optimering af forvaltning og design af jernbane- og vejinfrastruktur). Kommissionen støtter 
også fora såsom nationale sikkerhedsagenturer og netværk for nationale undersøgelsesorganer, 
hvor der udveksles synspunkter mellem nationale eksperter for at drøfte relevante problemer 
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og bedste praksis for at løse dem. Foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig krydsning og 
relaterede emner forvaltes ofte bedst på lokalt plan – f.eks. er oplysningskampagner i lokale 
skoler i nærheden af jernbanearealer, hvor ulovlig krydsning er et væsentligt problem. Dette er 
et supplement til den ordning, som er fastsat i EU-lovgivningen, hvor de nationale 
sikkerhedsmyndigheder for jernbanetransport vurderer kvaliteten af sikkerhedssystemerne, 
inden de udsteder sikkerhedsgodkendelser til operatørerne og infrastrukturforvalterne. Desuden 
har de nationale sikkerhedsmyndigheder en retlig forpligtelse til at indberette alle væsentlige 
ulykker, og de nationale undersøgelsesorganer skal underrette Den Europæiske Unions 
Jernbaneagentur om igangværende undersøgelser og konklusioner.

Med hensyn til passagerrettigheder i forbindelse med jernbanetransport fastsættes det i 
Kommissionens lovgivningsmæssige forslag fra september 20171, at der i forordningen om 
jernbanepassagerers rettigheder2 bør medtages en force majeure-klausul for at sikre lige vilkår 
for operatørerne inden for de forskellige transportformer. Jernbanesektoren er i øjeblikket den 
eneste sektor uden en sådan klausul. Kommissionen har imidlertid foreslået en force majeure-
klausul med et meget begrænset anvendelsesområde. Den vil indebære, at 
jernbanevirksomhederne ikke er ansvarlige for forsinkelser (der skyldes en aflysning eller 
andet), hvis disse forsinkelser skyldes ekstreme vejrforhold eller større naturkatastrofer, som 
bringer en sikker drift af tjenesten i fare, og hvis forsinkelsen ikke kunne have været forudset 
eller forhindret, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.  

Konklusion

Kommissionens lovgivningsmæssige forslag drøftes i øjeblikket af medlovgiverne, dvs. 
Europa-Parlamentet og Rådet. Forhandlingerne forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

1 COM(2017)0548.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers 
rettigheder og forpligtelser, EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14-41.


