
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1335/2008

av den 16 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå
(järnvägsbyråförordningen)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 71.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 881/2004 av den 29 april 2004 (3) inrättades en europe-
isk järnvägsbyrå (nedan kallad byrån), för att bistå med sak-
kunskap i tekniska frågor till upprättandet av ett europeiskt
järnvägsområde utan gränser. Till följd av gemenskapslag-
stiftningens utveckling inom områdena driftskompatibilitet
och järnvägssäkerhet, utvecklingen av marknaden och på
grundval av erfarenheterna från byråns arbete och förhållan-
det mellan byrån och kommissionen, bör vissa ändringar
göras i den förordningen och framför allt bör vissa uppgif-
ter läggas till.

(2) Nationella föreskrifter ska anmälas till kommissionen både
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG
av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos gemen-
skapens järnvägssystem (omarbetning) (4), nedan kallat
järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet, och Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004
om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägssäker-
hetsdirektivet) (5). De båda uppsättningarna bestämmelser

bör därför granskas så att det särskilt kan bedömas om de
är förenliga med de gemensamma säkerhetsmetoderna och
de gällande tekniska specifikationerna för driftskompatibi-
litet (TSD) samt om de gör det möjligt att uppnå de gäl-
lande gemensamma säkerhetsmålen.

(3) För att underlätta förfarandet för godkännande att ta
sådana järnvägsfordon i bruk som inte överensstämmer
med de tillämpliga tekniska specifikationerna för drifts-
kompatibilitet (TSD) bör alla tekniska bestämmelser och
säkerhetsbestämmelser som är i kraft i varje medlemsstat
klassificeras i tre grupper och resultaten av denna klassifi-
cering bör redovisas i ett referensdokument. Byrån måste
därför utarbeta ett utkast till upprättande och uppdatering
av detta dokument genom att, för varje relevant teknisk
parameter, sätta de nationella bestämmelserna i relation till
varje parameter och genom att tillhandahålla tekniska utlå-
tanden om specifika aspekter av projekt som är föremål för
korsacceptans. Byrån får, efter att ha granskat förteck-
ningen över parametrarna, rekommendera ändringar av
den.

(4) På grund av dess rättsliga befogenheter och dess stora sak-
kunskap är byrån det organ som bör klargöra komplice-
rade frågor när det gäller verksamheten inom sektorn.
I samband med förfarandena för godkännande att ta järn-
vägsfordon i bruk bör det därför vara möjligt att begära
att byrån avger tekniska utlåtanden i de fall en nationell
säkerhetsmyndighet har fattat ett negativt beslut eller
när det gäller likvärdigheten av nationella bestämmelser
avseende de tekniska parametrar som fastställs i
järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet.

(5) Det bör vara möjligt att begära ett utlåtande från byrån om
brådskande ändringar av TSD.

(6) Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 881/2004 får byrån
kontrollera kvaliteten på det arbete som utförs av de organ
som anmälts av medlemsstaterna. En studie som genomför-
des av kommissionen visade dock att de kriterier som ska
tillämpas vid ackreditering av anmälda organ kan tolkas på
vitt skilda sätt. Utan att det påverkar medlemsstaternas
ansvar för valet av anmälda organ och medlemsstaternas
kontroller av att dessa kriterier uppfylls, är det viktigt att
utvärdera vilka effekterna är av dessa tolkningsskillnader
och kontrollera att de inte ger upphov till problem när det
gäller ömsesidigt erkännande av EG-försäkran om överens-
stämmelse och EG-kontrollförklaringar. Byrån bör därför,

(1) EUT C 256, 27.10.2007, s. 39.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 29 november 2007 (EUT C 297 E,
20.11.2008, s. 140), rådets gemensamma ståndpunkt av den 3 mars
2008 (EUT C 93 E, 15.4.2008, s. 1) och Europaparlamentets stånd-
punkt av den 9 juli 2008 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut
av den 1 december 2008.

(3) EUT L 164, 30.4.2004, s. 1. Rättad version i EUT L 220, 21.6.2004,
s. 3.

(4) EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.
(5) EUT L 164, 30.4.2004, s. 44. Rättad version i EUT L 220, 21.6.2004,
s. 16.
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på begäran av kommissionen, kunna kontrollera de anmälda
organens verksamhet och, om det är motiverat, utföra kon-
troller för att säkerställa att de kriterier som anges i järnvägs-
driftskompatibilitetsdirektivet uppfylls av det berörda
anmälda organet.

(7) I artikel 15 i förordning (EG) nr 881/2004 föreskrivs att
byrån på kommissionens begäran ska granska ansökningar
om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för järnvägsin-
frastrukturprojekt med avseende på driftskompatibiliteten.
Definitionen av dessa projekt bör vidgas så att det också
blir möjligt att bedöma hur enhetligt systemet är, exempel-
vis när det gäller projekt för genomförande av ERTMS-
systemet (European Rail Traffic Management System), dvs.
det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg.

(8) Till följd av utvecklingen på internationell nivå, särskilt
ikraftträdandet av 1999 års konvention om internationell
järnvägstrafik (Cotif), bör byrån uppmanas att granska för-
hållandet mellan järnvägsföretag och fordonsinnehavare,
särskilt när det gäller underhåll, som en utvidgning av dess
arbete när det gäller certifiering av järnvägsverkstäder. I
detta sammanhang bör det vara möjligt för byrån att
utfärda rekommendationer om genomförandet av syste-
met för certifiering av underhåll i enlighet med artikel 14a
i järnvägssäkerhetsdirektivet.

(9) När byrån utarbetar certifieringssystem för enheter som
ansvarar för underhåll och underhållsverkstäder bör den
säkerställa att dessa system överensstämmer med de befo-
genheter som redan tilldelats järnvägsföretag och den fram-
tida uppgiften för de enheter som ansvarar för underhåll.
Dessa system bör underlätta utfärdandet av säkerhetsintyg
för järnvägsföretag och göra det möjligt att undvika onö-
diga administrativa bördor och dubbelarbete i samband
med kontroller, inspektioner och/eller revisioner.

(10) Till följd av antagandet av det tredje järnvägspaketet bör en
hänvisning införas till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behö-
righetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på
järnvägssystemet i gemenskapen (1), nedan kallat lokförar-
direktivet, i vilket det fastställs flera uppgifter som ska utfö-
ras av byrån och i vilket byrån också ges möjlighet att
utfärda rekommendationer.

(11) När det gäller järnvägspersonal bör byrån också identifiera
olika möjligheter till behörighetsprövning av annan
ombordpersonal med säkerhetskritiska uppgifter och
bedöma konsekvenserna av dessa alternativ. Byrån bör pre-
cisera kriterier för fastställande av yrkeskunskaper inte
endast för lokförare och annan ombordpersonal med

säkerhetskritiska uppgifter utan också för annan personal
som arbetar med drift och underhåll av järnvägssystemet.

(12) I järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet och järnvägssäker-
hetsdirektivet föreskrivs det olika typer av handlingar,
nämligen EG-kontrollförklaringar, tillstånd och säkerhets-
intyg samt nationella bestämmelser som ska anmälas till
kommissionen. Det bör därför vara byråns uppgift att se
till att allmänheten får tillgång till dessa handlingar samt till
de nationella fordons- och infrastrukturregistren och till de
register som förs av byrån.

(13) Byrån bör bedöma vilka intäkter som är lämpliga för de
uppgifter som avser tillgången till handlingar och register i
enlighet med artikel 38.2 i förordning (EG) nr 881/2004.

(14) Efter antagandet av det andra järnvägspaketet har det tagits
flera initiativ kopplade till utvecklingen och införandet av
ERTMS. Här ingår bland annat undertecknande av ett sam-
arbetsavtal mellan kommissionen och olika aktörer inom
sektorn, inrättande av en styrkommitté för genomförande
av detta samarbetsavtal, kommissionens antagande av
ett meddelande till Europaparlamentet och rådet om
införandet av Europeiska järnvägssignaleringssystemet
ERTMS/ETCS, kommissionens utnämning av en europeisk
samordnare för ERTMS-projektet, vilket är ett prioriterat
projekt av gemenskapsintresse, fastställande av byråns roll
som systemansvarig myndighet inom ramen för de olika
årliga arbetsprogrammen och antagande av de tekniska
specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) avseende
delsystemen trafikstyrning och signalering i järnvägssyste-
met för konventionell trafik (2). Med tanke på den ökande
betydelsen av byråns verksamhet inom detta område bör
byråns uppgifter preciseras.

(15) Byrån spelar en ledande roll när det gäller den tekniska
utbyggnaden av ERTMS i hela järnvägssystemet. I detta
syfte bör den tidsmässiga samstämmigheten mellan natio-
nella migrationsplaner säkerställas.

(16) Den version av ERTMS som kommissionen antog den
23 april 2008 bör göra det möjligt för järnvägsföretag som
investerat i driftskompatibel rullande materiel att få till-
räcklig återbäring på sina investeringar. Denna version bör
kompletteras med harmoniserade specifikationer för test.
Eventuella krav från en nationell säkerhetsmyndighet om
ytterligare specifikationer bör inte skapa onödiga hinder
för förflyttning av rullande materiel utrustat med framtida
ERTMS-versioner eller den version som kommissionen
antog den 23 april 2008 på järnvägslinjer som redan utrus-
tats med denna version.

(1) EUT L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2) Kommissionens beslut 2006/679/EG av den 28 mars 2006 om tek-
nisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Tra-
fikstyrning och signalering” i det transeuropeiska järnvägssystemet för
konventionella tåg (EUT L 284, 16.10.2006, s. 1).
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(17) För att främja driftskompatibiliteten bör byrån bedöma
verkningarna av anpassningen i riktning mot den ver-
sion som kommissionen antog den 23 april 2008 för alla
ERTMS-versioner som installerats före antagandet av
nämnda version.

(18) Byrån förfogar nu över ett stort antal experter som är spe-
cialiserade på driftskompatibilitets- och säkerhetsfrågor för
det europeiska järnvägssystemet. Byrån bör kunna utföra
tillfälliga uppgifter på begäran av kommissionen, under
förutsättning att dessa uppgifter är förenliga med byråns
uppdrag och överensstämmer med byråns övriga priorite-
ringar. Mot bakgrund av detta bör byråns verkställande
direktör utvärdera möjligheten att ge denna hjälp och
minst en gång om året till styrelsen rapportera om hur
hjälpen ges. Styrelsen får bedöma denna rapport i enlighet
med sina befogenheter enligt förordning (EG)
nr 881/2004.

(19) Under byråns första år rekryterades många projektansva-
riga med ett anställningsavtal på högst fem år, vilket inne-
bär att ett stort antal medlemmar av den tekniska
personalen måste lämna byrån inom kort tid. För att se till
att det finns sakkunskap i tillräcklig omfattning och av till-
räcklig kvalitet och för att föregripa eventuella problem i
samband med rekryteringsförfarandena, bör byrån tillåtas
att förlänga anställningsavtalen för särskilt kvalificerad per-
sonal med ytterligare tre år.

(20) För att möjliggöra bättre synkronisering med budgetförfa-
randet bör datumet för antagandet av byråns årliga arbets-
program ändras.

(21) I byråns arbetsprogram bör syftet anges för varje verksam-
het och till vem verksamheten riktas. Kommissionen bör
också informeras om de tekniska resultaten av varje verk-
samhet, eftersom denna information är mer omfattande än
den allmänna rapport som riktas till samtliga institutioner.

(22) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att byråns
uppdrag ska utvidgas till att omfatta dess deltagande i för-
enklingen av gemenskapsförfarandet för certifiering av
järnvägsfordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås
av medlemsstaterna och det därför, på grund av åtgärdens
omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets-
principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportio-
nalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(23) Förordning (EG) nr 881/2004 bör därför ändras i enlighet
med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 881/2004 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Byråns olika akter

Byrån får

a) lämna rekommendationer till kommissionen om til-
lämpningen av artiklarna 6, 7, 9b, 12, 14, 16, 16a, 16b,
16c, 17 och 18, samt

b) avge utlåtanden till kommissionen i enlighet med artik-
larna 9a, 10, 13 och 15, och till berörda myndigheter i
medlemsstaterna i enlighet med artikel 10.”

2. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a) Första meningen i punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. För utarbetandet av de rekommendationer som
avses i artiklarna 6, 7, 9b, 12, 14, 16, 17 och 18 ska
byrån inrätta ett begränsat antal arbetsgrupper.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. De nationella säkerhetsmyndigheter som anges i
artikel 16 i järnvägssäkerhetsdirektivet eller, beroende på
frågan, de behöriga nationella myndigheterna, ska utse
sina företrädare till de arbetsgrupper i vilka de önskar
delta.”

3. Artikel 8 ska utgå.

4. Följande kapitelrubrik ska införas omedelbart efter artikel 9:

”KAPITEL 2a

NATIONELLA BESTÄMMELSER, ÖMSESIDIGT GODKÄN-
NANDE OCH TEKNISKA UTLÅTANDEN”

5. Följande artiklar ska införas:

”Artikel 9a

Nationella bestämmelser

1. På kommissionens begäran ska byrån genomföra en
teknisk granskning av nya nationella bestämmelser, vilka
överlämnats till kommissionen i enlighet med artikel 8 i järn-
vägssäkerhetsdirektivet eller artikel 17.3 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om
driftskompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem
(omarbetning) (*), nedan kallat järnvägsdriftskompatibi-
litetsdirektivet.
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2. Byrån ska granska huruvida de bestämmelser som avses
i punkt 1 är förenliga med de gemensamma säkerhetsmeto-
derna och gällande TSD. Byrån ska också granska om bestäm-
melserna medger att de gällande gemensamma
säkerhetsmålen uppfylls.

3. Om byrån, efter att ha gått igenom den motivering som
medlemsstaten lämnat, kommer fram till att någon av dessa
bestämmelser antingen inte är förenlig med TSD eller med de
gemensamma säkerhetsmetoderna, eller inte medger att de
gemensamma säkerhetsmålen uppfylls, ska den avge ett utlå-
tande till kommissionen inom två månader efter det att kom-
missionen har underrättat byrån om dessa bestämmelser.

Artikel 9b

Klassificering av nationella bestämmelser

1. Byrån ska främja medlemsstaters godkännande av for-
don som tagits i bruk i en annan medlemsstat i enlighet med
förfarandena i punkterna 2–4.

2. Byrån ska senast den 19 januari 2009 se över
förteckningen över parametrar i avsnitt 1 i bilaga VII till järn-
vägsdriftskompatibilitetsdirektivet och lämna de rekommen-
dationer som den finner lämpliga till kommissionen.

3. Byrån ska utarbeta ett utkast till referensdokument med
uppgifter om samtliga nationella bestämmelser som med-
lemsstaterna tillämpar i fråga om ibruktagande av fordon.
Detta dokument ska, för varje parameter som anges i
bilaga VII till järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet, ange de
nationella bestämmelserna i varje medlemsstat och ska även
ange vilken grupp i avsnitt 2 i den bilaga som dessa bestäm-
melser tillhör. Dessa bestämmelser ska innefatta sådana
bestämmelser som anmäls i enlighet med artikel 17.3 i järn-
vägsdriftskompatibilitetsdirektivet, inbegripet sådana som
anmäls efter antagandet av TSD (specialfall, öppna punkter,
undantag) och sådana som anmäls i enlighet med artikel 8
i järnvägssäkerhetsdirektivet.

4. För att gradvis reducera de nationella bestämmelser i
grupp B som avses i avsnitt 2 i bilaga VII i järnvägsdriftskom-
patibilitetsdirektivet ska byrån regelbundet utarbeta ett utkast
för uppdatering av referensdokumentet och vidarebefordra
det till kommissionen. Den första versionen av dokumentet
ska lämnas till kommissionen senast den 1 januari 2010.

5. Vid tillämpning av denna artikel ska byrån samarbeta
med de nationella säkerhetsmyndigheter som inrättas i enlig-
het med artikel 6.5 och inrätta en arbetsgrupp i överensstäm-
melse med principerna i artikel 3.

(*) EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.”

6. Följande punkter ska föras in i artikel 10:

”2a. Byrån kan uppmanas att lämna tekniska utlåtanden

a) av en nationell säkerhetsmyndighet eller kommissionen,
om huruvida nationella bestämmelser för en eller flera
av parametrarna i avsnitt 1 i bilaga VII är likvärdiga med
bestämmelserna i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet,

b) av det behöriga organ för överklagande som avses i arti-
kel 21.7 i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet, i det
fall en behörig nationell säkerhetsmyndighet nekar till
att ett järnvägsfordon godkänns för att tas i bruk.

2b. Byrån kan av kommissionen uppmanas att lämna tek-
niska utlåtanden om brådskande ändringar av TSD i enlighet
med artikel 7.1 i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet.”

7. Artikel 11 ska utgå.

8. Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Anmälda organ

1. Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för de
anmälda organ de utsett, får byrån, på kommissionens begä-
ran, kontrollera kvaliteten på det arbete som de anmälda
organen utför. I förekommande fall ska byrån avge ett utlå-
tande till kommissionen.

2. Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar ska
byrån, på kommissionens begäran, när denna i enlighet med
artikel 28.4 i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet anser att
ett anmält organ inte uppfyller de kriterier som avses i
bilaga VIII till det direktivet kontrollera att dessa kriterier är
uppfyllda. Byrån ska avge ett utlåtande till kommissionen.”

9. Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Driftskompatibilitet hos gemenskapens järnvägssystem

Utan att det påverkar undantagen enligt artikel 9 i järnvägs-
driftskompatibilitetsdirektivet ska byrån, på kommissionens
begäran, med avseende på driftskompatibiliteten granska
varje projekt som rör förnyelse av konstruktion, uppgrade-
ring eller modernisering av det delsystem som omfattas av en
ansökan om ekonomiskt bidrag från gemenskapen. Byrån
ska avge sitt utlåtande huruvida projektet överensstämmer
med relevanta TSD inom en tidsperiod som ska fastställas i
samråd med kommissionen utifrån projektets betydelse och
de tillgängliga resurserna och som inte får överstiga två
månader.”
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10. Följande kapitelrubrik ska införas omedelbart före artikel 16:

”KAPITEL 3a

FORDONSUNDERHÅLL”.

11. Följande stycke ska läggas till i artikel 16:

”Dessa rekommendationer ska överensstämma med det
ansvar som redan lagts på järnvägsföretag i enlighet med arti-
kel 4 i järnvägssäkerhetsdirektivet och den enhet som ansva-
rar för underhåll i enlighet med artikel 14a i det direktivet,
och ska till fullo beakta certifieringssystemen för järnvägsfö-
retag och enheter som ansvarar för underhåll.”

12. Följande artikel ska införas:

”Artikel 16a

Certifiering av enheter som ansvarar för underhåll

1. Senast den 1 juli 2010 ska byrån till kommissionen
översända en rekommendation avseende genomförandet av
systemet för certifiering av enheter som ansvarar för under-
håll i enlighet med artikel 14a.5 i järnvägssäkerhetsdirektivet.

Byråns utvärdering och rekommendation ska särskilt omfatta
följande aspekter, med vederbörligt beaktande av de relatio-
ner som en enhet som ansvarar för underhåll kan ha med
andra parter som fordonsinnehavare, järnvägsföretag och
infrastrukturförvaltare:

a) Huruvida den enhet som ansvarar för underhåll har
infört tillfredsställande system, inklusive drifts- och för-
valtningsprocesser, för att säkerställa ett effektivt och
säkert underhåll av järnvägsfordonen.

b) Innehållet i och specifikationerna för ett certifieringssys-
tem anpassat till underhåll av vagnar.

c) Vilken typ av organ som är behöriga för certifieringen
och vilka krav som ska ställas på dessa.

d) Format på och giltighet för de intyg som ska översändas
till enheterna med ansvar för underhåll.

e) Tekniska och operativa inspektioner och kontroller.

2. Inom tre år efter det att kommissionen antagit det sys-
tem för certifiering av underhåll som avses i artikel 14a.5 i
järnvägssäkerhetsdirektivet, ska byrån till kommissionen
översända en rapport med en utvärdering av genomförandet
av ett sådant system. Senast samma datum ska byrån till

kommissionen också översända en rekommendation avse-
ende innehållet i och specifikationerna för ett liknande certi-
fieringssystem för enheterna med ansvar för underhåll för
andra typer av fordon såsom lokomotiv, personbilar, motor-
vagnar med elektrisk framdrivning och dieseldrivna
motorvagnar.

3. Inom ramen för dess rapport om säkerhetsnivån enligt
artikel 9.2 i denna förordning ska byrån analysera de alter-
nativa åtgärder för vilka beslut fattas enligt artikel 14a.8
i järnvägssäkerhetsdirektivet.”

13. Följande kapitelrubrik ska införas omedelbart efter
artikel 16a:

”KAPITEL 3b

JÄRNVÄGSPERSONAL”.

14. Följande artikel ska införas:

”Artikel 16b

Lokförare

1. När det gäller frågor som avser Europaparlamentets
och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om
behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg
på järnvägssystemet i gemenskapen (*) (nedan kallat lokförar-
direktivet), ska byrån ha följande uppgifter:

a) Utarbeta ett utkast till en gemenskapsmodell för förar-
beviset, intyget och den bestyrkta kopian av intyget samt
deras fysiska utformning, med beaktande av åtgärder
mot förfalskning.

b) Samarbeta med de behöriga myndigheterna för att sörja
för driftskompatibilitet mellan registren över lokförarbe-
vis och lokförarintyg. För detta ändamål ska byrån utar-
beta ett utkast till grundparametrar för registren,
t.ex. vilka uppgifter som ska registreras, deras datafor-
mat, protokollet för datautbyte, rätt till tillträde, hur
länge uppgifterna ska förvaras och de förfaranden som
ska följas vid konkurs.

c) Utarbeta utkast till gemenskapskriterier för val av prov
och examinatorer.

d) Utvärdera utvecklingen av behörighetsprövningen av
lokförare genom att, senast fyra år efter antagandet av
grundparametrarna för registren i enlighet med arti-
kel 22.4 i lokförardirektivet, för kommissionen lägga
fram en rapport, som vid behov ska innehålla rekom-
mendationer om förbättringar av systemet och åtgärder
avseende den teoretiska och praktiska prövningen av
yrkeskunskaperna för dem som ansöker om det harmo-
niserade intyget gällande rullande materiel och berörd
infrastruktur.
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e) Senast den 4 december 2012 undersöka möjligheten att
använda ett smartkort för både det förarbevis och de
intyg som avses i artikel 4 i lokförardirektivet samt göra
en kostnadsnyttoanalys av detta. Byrån ska utarbeta ett
utkast för de tekniska och funktionsmässiga specifikatio-
nerna för ett sådant smartkort.

f) Bistå vid samarbetet mellan medlemsstaterna i samband
med genomförandet av lokförardirektivet och anordna
lämpliga möten med företrädare för de behöriga
myndigheterna.

g) På begäran av kommissionen utföra en kostnadsnytto-
analys av tillämpningen av bestämmelserna i lokförardi-
rektivet på lokförare som endast utövar sitt yrke på den
begärande medlemsstatens territorium. Kostnadsnytto-
analysen ska omfatta en tidsperiod på tio år. Denna kost-
nadsnyttoanalys ska överlämnas till kommissionen
inom två år efter den dag de register som föreskrivs i
artikel 37 punkt 1 i lokförardirektivet har lagts upp.

h) På begäran av kommissionen utföra en ny kostnadsnyt-
toanalys som ska överlämnas till kommissionen senast
12 månader innan den tillfälliga undantagsperiod som
eventuellt beviljats av kommissionen löper ut.

i) Se till att det system som inrättats enligt artikel 22.2a
och 22.2b i lokförardirektivet följer bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskaps-
organen behandlar personuppgifter och om den fria rör-
ligheten för sådana uppgifter (**).

2. När det gäller frågor som avser lokförardirektivet ska
byrån utfärda rekommendationer om följande:

a) Ändring av gemenskapskoderna för de olika typerna i
kategorierna A och B enligt artikel 4.3 i
lokförardirektivet.

b) Koderna för kompletterande uppgifter eller medicinskt
grundade giltighetsvillkor som fastställts av en behörig
myndighet i enlighet med bilaga II i lokförardirektivet.

3. Byrån kan inkomma med en motiverad begäran till
behöriga myndigheter för uppgifter om lokförarbevisens
status.

(*) EUT L 315, 3.12.2007, s. 51.
(**) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.”

15. Följande artikel ska införas:

”Artikel 16c

Övrig tågpersonal

I enlighet med artikel 28 i lokförardirektivet ska byrån i en
rapport som ska läggas fram senast den 4 juni 2009 med
beaktande av TSD om drift och trafikledning som utarbetats
enligt direktiven 96/48/EG och 2001/16/EG fastställa kom-
petensprofil och uppgifter för övrig ombordpersonal vilka
utför säkerhetskritiska uppgifter och vars yrkeskvalifikatio-
ner därigenom bidrar till järnvägssäkerheten och bör regle-
ras på gemenskapsnivå, genom ett system med
kompetensbevis och/eller intyg som kan likna det system
som fastställs genom lokförardirektivet.”

16. I artikel 17 ska rubriken och punkt 1 ersättas med följande:

”Artikel 17

Yrkeskunskaper och utbildning

1. Byrån ska utarbeta rekommendationer för fastställande
av gemensamma kriterier för definiering av yrkeskunskaper
för och bedömning av den personal som deltar i driften och
underhållet av järnvägssystemet men som inte omfattas av
artikel 16b eller 16c.”

17. Följande kapitelrubrik ska införas omedelbart efter artikel 17:

”KAPITEL 3c

REGISTER OCH BYRÅNS OFFENTLIGA DATABAS”.

18. Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Register

1. Byrån ska upprätta och för kommissionen rekommen-
dera gemensamma specifikationer för

a) det nationella fordonsregistret i enlighet med artikel 33
i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet, inklusive
arrangemang för utbyte av uppgifter och en standard-
mall för ansökan om registrering,

b) det europeiska registret för godkända fordonstyper i
enlighet med artikel 34 i järnvägsdriftskompatibili-
tetsdirektivet, inklusive arrangemang för utbyte av upp-
gifter med nationella säkerhetsmyndigheter,

c) infrastrukturregister i enlighet med artikel 35
i järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet.
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2. Byrån ska upprätta och föra ett register över alla typer
av fordon för vilka medlemsstaterna godkänt ibruktagande
på gemenskapens järnvägsnät i enlighet med artikel 34 i järn-
vägsdriftskompatibilitetsdirektivet. Byrån ska också utarbeta
enmall till försäkran om typöverensstämmelse i enlighet med
artikel 26.4 i det direktivet.”

19. Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Tillgång till handlingar och register

1. Byrån ska göra följande handlingar och register offent-
ligt tillgängliga enligt järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet
och järnvägssäkerhetsdirektivet:

a) EG-kontrollförklaringar för delsystem.

b) EG-försäkran om driftskompatibilitetskomponenters
överensstämmelse, tillgängliga för nationella
säkerhetsmyndigheter.

c) Tillstånd utfärdade i enlighet med direktiv 95/18/EG.

d) Säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10
i järnvägssäkerhetsdirektivet.

e) Utredningsrapporter som sänds till byrån i enlighet med
artikel 24 i järnvägssäkerhetsdirektivet.

f) Nationella regler som anmälts till kommissionen i enlig-
het med artikel 8 i järnvägssäkerhetsdirektivet och
artiklarna 5.6 och 17.3 i järnvägsdriftskompatibi-
litetsdirektivet.

g) Länk till det nationella fordonsregistret.

h) Länk till de nationella infrastrukturregistren.

i) Europeiskt register över godkända fordonstyper.

j) Register över begäran om ändringar och planerade änd-
ringar i specifikationerna för ERTMS.

k) Register över märkningar avseende fordonsinnehavaren
som innehas av byrån i enlighet med TSD om drift och
trafikledning.

2. Medlemsstaterna och kommissionen ska diskutera och
enas om de praktiska villkoren för översändandet av de hand-
lingar som avses i punkt 1 på grundval av ett utkast från
byrån.

3. När handlingarna enligt punkt 1 översänds, får de
berörda organen ange vilka handlingar som av säkerhetsskäl
inte ska lämnas ut till allmänheten.

4. Nationella myndigheter med ansvar för utfärdande av
de handlingar som avses i punkt 1 c och d ska, inom en
månad från det att beslutet fattades, meddela byrån varje
enskilt beslut om utfärdande, förnyande, ändring eller upp-
hävande av dessa handlingar.

5. Byrån får komplettera denna offentliga databas med
sådana offentliga handlingar eller länkar som har betydelse
för målen i denna förordning.”

20. Rubriken till kapitel 4 ska ersättas med följande:

”SÄRSKILDA UPPGIFTER”.

21. Följande artiklar ska införas:

”Artikel 21a

ERTMS

1. Byrån ska, i samarbete med kommissionen, utföra de
uppgifter som anges i punkterna 2–5 i syfte att

a) se till att ERTMS utvecklas på ett enhetligt sätt,

b) bidra till att den ERTMS-utrustning som används i med-
lemsstaterna överensstämmer med gällande
specifikationer.

2. Byrån ska inrätta ett förfarande för behandling av
ansökningar om ändring av specifikationer för ERTMS. För
detta ändamål ska ett register över ansökningar om ändringar
och planerade ändringar i ERTMS-specifikationerna inrättas
och upprätthållas av byrån.

Byrån ska endast rekommendera antagande av en ny version
när den tidigare versionen har fått tillräcklig spridning.
Utvecklingen av nya versioner ska inte inverka menligt på
vare sig spridningen av ERTMS, den tillförlitlighet som krävs
för specifikationerna för att tillverkningen av ERTMS-
utrustning ska optimeras, järnvägsföretagens återbäring på
sina investeringar eller den effektiva planeringen av utbygg-
naden av ERTMS.

3. Byrån ska stödja kommissionens arbete med att
utveckla en plan för införandet av ERTMS inom EU och sam-
ordningen av installeringen av ERTMS längs de transeurope-
iska transportkorridorerna.

4. Byrån ska utarbeta en strategi för förvaltning av de olika
versionerna av ERTMS för att säkerställa den tekniska och
operativa driftskompatibiliteten mellan järnvägsnät och for-
don som utrustats med olika versioner och för att ge incita-
ment för ett snabbt införande av den aktuella versionen och
av eventuella nyare versioner.
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I enlighet med artikel 6.9 i järnvägsdriftskompatibili-
tetsdirektivet ska byrån se till att efterföljande versioner av
ERTMS-utrustning är bakåtkompatibla, räknat från den ver-
sion som kommissionen antog den 23 april 2008.

När det gäller ERTMS-utrustning som togs i drift före den
23 april 2008 eller som installerats eller uppdaterats lång tid
före detta datum ska byrån utarbeta en bedömningsrapport
som anger

a) de kostnader som tillkommer för operatörer som tidigt
inför den version som kommissionen antog den
23 april 2008,

b) alla möjliga mekanismer, inklusive ekonomiska sådana,
som kan användas för att stödja övergången från tidigare
versioner till den version som kommissionen antog den
23 april 2008.

Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder inom ett år från
det datum då den mottagit byråns bedömningsrapport.

5. Byrån ska inrätta och inneha ordförandeskapet för en
tillfällig arbetsgrupp för anmälda organ med uppgift att kon-
trollera att de förfaranden för EG-kontroll som de anmälda
organen ska följa i samband med specifika ERTMS-projekt
tillämpas på ett enhetligt sätt. Byrån ska också samarbeta
med nationella säkerhetsmyndigheter för att se till att till-
ståndsförfarandena för ibruktagande tillämpas på ett enhet-
ligt sätt. Om byrån finner att risk föreligger för bristande
teknisk och operativ driftskompatibilitet mellan järnvägsnät
och fordon som utrustats med utrustning som omfattas av
dessa förfaranden ska den omgående meddela kommissionen
som i sin tur ska vidta lämpliga åtgärder.

6. Om det visar sig att det föreligger teknisk inkompatibi-
litet mellan järnvägsnät och fordon inom ramen för specifika
ERTMS-projekt, ska de anmälda organen och de nationella
säkerhetsmyndigheterna se till att byrån kan få tillgång till all
relevant information om de tillämpade förfarandena för
EG-kontroll och ibruktagande samt om driftsförhållandena.
I förekommande fall ska byrån rekommendera kommissio-
nen lämpliga åtgärder. I förekommande fall ska byrån rekom-
mendera lämpliga åtgärder för kommissionen.

7. Byrån ska utvärdera processen för certifiering av
ERTMS-utrustning genom att senast den 1 januari 2011 för
kommissionen lägga fram en rapport som i förekommande
fall innehåller rekommendationer om nödvändiga
förbättringar.

8. På grundval av den rapport som avses i punkt 7 ska
kommissionen bedöma kostnaderna för och fördelarna med
att använda en enda typ av laboratorieutrustning, ett enda
referensspår och/eller ett enda certifieringsorgan på gemen-
skapsnivå. Ett sådant certifieringsorgan måste uppfylla krite-
rierna i bilaga VIII till järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet.
Kommissionen får lägga fram en rapport och, i förekom-
mande fall, ett förslag till rättsakt i syfte att förbättra
ERTMS-certifieringssystemet.

Artikel 21b

Stöd till kommissionen

1. Inom de gränser som anges i artikel 30.2 b ska byrån
på kommissionens begäran bistå kommissionen i genomför-
andet av den gemenskapslagstiftning som syftar till att för-
bättra järnvägssystemens driftskompatibilitet och att utarbeta
en gemensam säkerhetsstrategi för det europeiska
järnvägssystemet.

2. Detta stöd ska begränsas i tid och omfattning och ges
utan att det påverkar andra uppgifter som ålagts byrån i
denna förordning och kan bestå i att

a) lämna uppgifter om hur särskilda aspekter av gemen-
skapslagstiftningen genomförs,

b) ge tekniska råd i frågor som kräver specifik sakkunskap,

c) samla in uppgifter genom det samarbete med nationella
säkerhetsmyndigheter och utredningsorgan som avses i
artikel 6.5.

3. Den verkställande direktören ska minst en gång om
året rapportera till styrelsen om genomförandet av denna
artikel, inbegripet dess inverkan på resurserna.”

22. Artikel 24.3 ska ersättas med följande:

”3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26.1,
ska byråns personal bestå av

— tillfälligt anställda som byrån rekryterat för en tid på
högst fem år bland anställda i sektorn på grundval av
deras meriter och erfarenheter när det gäller järnvägssä-
kerhet och driftskompatibilitet,

— tjänstemän som avdelats eller utstationerats av kommis-
sionen eller medlemsstaterna i högst fem år, och

— övriga anställda, enligt anställningsvillkoren för övriga
anställda i Europeiska gemenskaperna, som ska utföra
handläggar- eller sekreteraruppgifter.

Under byråns första tio verksamhetsår får den femårsperiod
som avses i första stycket första strecksatsen förlängas med
en ny period på högst tre år, om det är nödvändigt för att
garantera byråns kontinuerliga tjänster.”
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23. Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

”c) senast den 30 november varje år, efter att ha beak-
tat kommissionens yttrande, anta byråns arbetspro-
gram för det kommande året och översända det till
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet och
kommissionen. Detta arbetsprogram ska antas utan
att det påverkar gemenskapens årliga budgetförfa-
rande. Om kommissionen inom 15 dagar från den
tidpunkt då arbetsprogrammet antagits meddelar
att den inte samtycker till arbetsprogrammet, ska
styrelsen behandla det igen och inom två månader,
vid den andra behandlingen, anta det eventuellt änd-
rade arbetsprogrammet, antingen med två tredjedels
majoritet, inbegripet kommissionens företrädare,
eller med enhällighet bland medlemsstaternas
företrädare,”

b) Följande punkt ska läggas till:

”3. I byråns arbetsprogram ska syftet anges för varje
verksamhet. I princip ska en rapport lämnas till kommis-
sionen för varje verksamhet och/eller varje resultat.”

24. Artikel 26.1 ska ersättas med följande:

”1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje med-
lemsstat och fyra företrädare för kommissionen samt av sex
företrädare utan rösträtt, av vilka de senare på europeisk nivå
ska företräda följande grupper:

a) Järnvägsföretag.

b) Infrastrukturförvaltare.

c) Järnvägsindustrin.

d) Fackföreningar.

e) Resenärer.

f) Godstransportkunder.

För var och en av dessa kategorier ska kommissionen utse en
företrädare och en suppleant utifrån en förteckning med fyra
namn som tagits fram av deras respektive europeiska orga-
nisationer för att på lämpligt sätt företräda allas intressen.

Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses på
grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap.”

25. Artikel 33.1 ska ersättas med följande:

”1. För att kunna utföra sina uppgifter enligt artiklarna 9,
9a, 10, 13 och 15 får byrån genomföra besök i medlemssta-
terna i enlighet med de riktlinjer som styrelsen fastställt. Med-
lemsstaternas nationella myndigheter ska underlätta arbetet
för byråns personal.”

26. Artikel 36.1 ska ersättas med följande:

”1. Byrån ska vara öppen för deltagande av europeiska
länder och länder som omfattas av den europeiska grann-
skapspolitiken och som har ingått sådana avtal med gemen-
skapen som innebär att de berörda länderna antagit och
tillämpar gemenskapslagstiftningen inom det område som
omfattas av denna förordning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offent-
liggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg, 16 december 2008.

På Europaparlamentets vägnar
H.-G. PÖTTERING
Ordförande

På rådets vägnar
B. LE MAIRE
Ordförande
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