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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  
nr. 1024/2012 frá 25. október 2012 um samvinnu á sviði stjórn-
sýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn og 
niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/49/
EB („reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) (1), einkum 1. mgr. 
4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn (hér á eftir nefnt
„IM-upplýsingakerfið“), sem formlega var komið á fót með
reglugerðinni um IM-upplýsingakerfið, er hugbúnaður,
aðgengilegur á Netinu, sem framkvæmdastjórnin hef ur
þróað í samstarfi við aðildarríkin til þess að hjálpa aðildar-
ríkjunum við að uppfylla í reynd kröfur um upplýsinga-
skipti, sem mælt er fyrir um í lögum Sambandsins sem
lúta að innri markaðinum, með því að koma á miðlægri
boð skiptaleið til að auðvelda upplýsingaskipti og gagn-
kvæma aðstoð yfir landamæri.

2) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB (2)
eru settar fram tilteknar sameiginlegar reglur um útgáfu
skírteina fyrir lestarstjóra til að vinna bug á landsbundnum 
mismun og stuðla þannig að markmiðum stefnumála
Sambandsins um frjálsa för launafólks, staðfesturétt og
frelsi til að veita þjónustu, í tengslum við hina sam eigin-
lega stefnu í flutningamálum, til að auðvelda lestarstjórum
að færa sig frá einu aðildarríki til annars. Þetta nær einkum 
yfir samtengingu landsbundinna skráa yfir ökuskírteini
lestarstjóra og önnur skírteini þeirra.

3) Járnbrautastofnun Evrópu, sem stofnuð var með reglu-
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 881/2004 (3),
var komið á fót til að styðja framkvæmdastjórnina í að
tryggja samhæfða nálgun við rekstrarsamhæfi járnbrauta
og öryggi í Sambandinu.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 45, 15.2.2014, bls. 36. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2015 frá 30. apríl 
2015 um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 1.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB frá 23. október 2007

um útgáfu skírteina fyrir lestarstjóra sem keyra eimreiðar og lestir í 
járnbrautarkerfi Bandalagsins (Stjtíð. ESB L 315, 3.12.2007, bls. 51).

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 881/2004 frá 29. apríl 2004
um stofnun Járnbrautastofnunar Evrópu (stofnunarreglugerð) (Stjtíð ESB L 
164, 30.4.2004, bls. 1).

4) Samkvæmt „Hagkvæmniathugun rekstrarsamhæfðra
skráa fyrir ökuskírteini lestarstjóra og viðbótarskírteini“,
sem Járnbrautastofnun Evrópu gerði og var samþykkt
2. apríl 2013, er IM-upplýsingakerfið hentugt tæki til upp-
lýsingaskipta á milli landsbundinna skírteinisskráa og
mælt er með því að tilraunaverkefni verði skipulagt.

5) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/17/EB (4)
er mælt fyrir um að Járnbrautastofnun Evrópu sé ábyrg
fyrir vöktun og skýrslugjöf um tilraunaverkefnið. Í reglu-
gerð inni um IM-upplýsingakerfið er þess krafist að fram -
kvæmda  stjórnin meti niðurstöður tilraunaverk efnisins.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um upplýsingakerfið
fyrir innri markaðinn.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið og markmið tilraunaverkefnisins

Til að prófa skilvirkni IM-kerfisins fyrir framkvæmd 
þeirra ákvæða sem skráð eru í 4. og 5. gr. hér á eftir, skal 
framkvæmdastjórnin hrinda í framkvæmd tilraunaverkefni.

2. gr.

Lögbær yfirvöld

Að því er varðar þessa ákvörðun skulu yfirvöld aðildarríkjanna 
vera þau sem um getur í 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2004/49/EB (5) (hér á eftir nefnd „lögbær yfirvöld“).

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/17/EB frá 29. október 2009
um samþykkt grunnbreyta fyrir skrár yfir ökuskírteini lestarstjóra og 
viðbótarskírteini sem kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2007/59/EB (Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2010, bls. 17).

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/49/EB frá 29. apríl 2004 um
öryggi járnbrauta í Bandalaginu og um breytingu á tilskipun ráðsins 95/18/
EB um veitingu leyfa til járnbrautarfyrirtækja og tilskipun 2001/14/EB um
úthlutun aðstöðu við járnbrautargrunnvirki og álagningu gjalda fyrir notkun 
á járnbrautargrunnvirkjum og fyrir öryggisvottun (tilskipun um öryggi
járnbrauta) (Stjtíð. ESB L 164, 30.4.2004, bls. 44).

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 14. febrúar 2014

um tilraunaverkefni til að framkvæma skuldbindingar um samvinnu á sviði stjórnsýslu, eins og 
sett er fram í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB, með því að nota upplýsingakerfið 

fyrir innri markaðinn

(2014/89/ESB) (*)
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3. gr.

Vöktun og skýrslugjöf

Til að Járnbrautastofnun Evrópu geti uppfyllt verkefni við 
vöktun og skýrslugjöf, sem kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr. í 
ákvörðun 2010/17/EB, mun framkvæmdastjórnin útvega 
stofnuninni hagskýrslur og upplýsingar um notkun IM-
upplýsingakerfisins.

4. gr.

Samvinna á sviði stjórnsýslu milli lögbærra yfirvalda

1. Að því er varðar tilraunaverkefnið, skulu lögbær yfirvöld
nota IM-upplýsingakerfið sín á milli fyrir þau upplýsingaskipti
sem sett eru fram í eftirtöldum ákvæðum:

a) b-lið 1. mgr. 22. gr. tilskipunar 2007/59/EB, í tengslum við
4. og 5. lið I. viðauka við ákvörðun 2010/17/EB,

b) 2. mgr. 29. gr. tilskipunar 2007/59/EB,

c) 3. mgr. 29. gr. tilskipunar 2007/59/EB,

d) b-lið 4. mgr. 29. gr. tilskipunar 2007/59/EB, að því er varðar 
beiðnir um frekari skoðun eða tímabundna ógildingu.

2. Samvinna á sviði stjórnsýslu, samkvæmt 1. mgr., skal
fara fram eftir þeirri málsmeðferð sem sett er fram í I. viðauka.

5. gr.

Samvinna á sviði stjórnsýslu milli lögbærra yfirvalda og 
framkvæmdastjórnarinnar

1. Að því er varðar tilraunaverkefnið, skulu lögbær yfir-
völd nota IM-upplýsingakerfið og þessi lögbæru yfirvöld
og framkvæmdastjórnin skulu nota það sín á milli fyrir
upplýsingaskiptin sem sett eru fram í eftirtöldum ákvæðum:

a) b-lið 4. mgr. 29. gr. tilskipunar 2007/59/EB fyrir upplýsingar 
til framkvæmdastjórnarinnar og annarra lögbærra yfirvalda,

b) c-lið 4. mgr. 29. gr. tilskipunar 2007/59/EB fyrir upplýsingar 
til framkvæmdastjórnarinnar og annarra lögbærra yfirvalda,

c) öðrum undirlið 4. mgr. 29. gr. tilskipunar 2007/59/EB
fyrir upplýsingar til framkvæmdastjórnarinnar og annarra
lögbærra yfirvalda,

d) 5. mgr. 29. gr. tilskipunar 2007/59/EB, fyrir vísun til fram-
kvæmdastjórnarinnar.

2. Samvinna á sviði stjórnsýslu, samkvæmt 1. mgr., skal
fara fram eftir þeirri málsmeðferð sem sett er fram í II. viðauka.

6. gr.

Úttekt

1. Framkvæmdastjórnin mun gera úttekt á tilraunaverkefninu
til að meta hvort markmiðinu, sem sett er fram í 1. gr., hafi 
verið náð og mun leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið,
eigi síðar en þremur árum eftir að það hófst, með tilliti til
eftirtalinna viðmiða:

a) gagnaverndar,

b) kostnaðarhagkvæmni,

c) skilvirkni þýðingavirkni,

d) notendavænleika,

e) almennrar ánægju notenda.

2. Úttekt tilraunaverkefnisins skal gerð á grundvelli tölfræði-
legra upplýsinga úr IM-upplýsingakerfinu og endurgjafar frá
þátttakendum, þ.m.t. a.m.k. ein beinlínutengd notendakönnun
sem beint er til lögbærra yfirvalda.

7. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 14. febrúar 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

______



18.6.2015 Nr. 34/185EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
I. 

VI
Ð

AU
K

I

M
Á

L
M

E
Ð

FE
R

Ð
 U

M
 U

PP
L

Ý
SI

N
G

A
B

E
IÐ

N
I



Nr. 34/186 18.6.2015EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
II

. V
IÐ

AU
K

I

M
Á

L
SM

E
Ð

FE
R

Ð
 U

M
 T

IL
K

Y
N

N
IN

G
A

R




