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KOMMISJONSVEDTAK

av 23. oktober 2002

om endring av direktiv 2001/14/EF med hensyn til datoen for overgang til ny ruteplan for jernbanetransport(*)

[meddelt under nummer K(2002) 3997]

(2002/844/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/14/EF av 26. februar 2001 om fordeling av jernb
aneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk 
av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering(1), særlig 
artikkel 34 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved vedlegg III til direktiv 2001/14/EF blir tidsplanen for 
fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet fastsatt, og 
det blir angitt at overgang til ny ruteplan skal finne sted 
ved midnatt den siste lørdag i mai hvert kalenderår.

2) Av hensyn til driften foreslår infrastrukturforvaltningene 
og jernbaneforetakene å flytte datoen for overgang til ny 
ruteplan til desember hvert kalenderår.

3) Vedlegg III til direktiv 2001/14/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til direktiv  
2001/14/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I direktiv 2001/14/EF skal nr. 2 i vedlegg III lyde:

«2. Overgangen til ny ruteplan skal finne sted ved midnatt 
den andre lørdag i desember. Dersom en overgang 
eller justering gjennomføres etter vinteren, særlig for 
å ta hensyn til eventuelle endringer i ruteplaner for 
regional passasjertrafikk, skal dette skje ved midnatt 
den andre lørdag i juni, og ved andre intervaller 
mellom disse datoene ved behov. Infrastrukturforvalt
ningene kan bli enige om andre datoer, og de skal i så 
fall underrette Kommisjonen om dette dersom det kan 
påvirke internasjonal trafikk.».

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse på ruteplanen for 2003, som 
trer i kraft 14. desember 2002. På grunn av den særlige 
reguleringsordningen i Storbritannia, kan Det forente kongerike 
anvende vedtaket fra og med ruteplanen for 2004, som trer i 
kraft i desember 2003, forutsatt at øvrige bestemmelser i 
direktivet, særlig de som gjelder internasjonalt samarbeid, 
ikke berøres.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. oktober 2002

  For Kommisjonen

  Loyola DE PALACIO

  Visepresident

2005/EØS/9/48

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 289 av 26.10.2002, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2003 av 14. mars 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 29 av 5.6.2003, s. 26.

(1) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29.


