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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
881/2004(3) av 29. april 2004 ble Det europeiske 
jernbanebyrå, heretter kalt «byrået», opprettet for å 
yte teknisk bistand til opprettelsen av et europeisk 
jernbaneområde uten grenser. Etter utviklingen i 

og sikkerhet i jernbanenettet, utviklingen i markedet 
og på grunnlag av erfaringen fra driften av byrået samt 
forholdet mellom byrået og Kommisjonen, bør det foretas 
visse endringer av nevnte forordning, og særlig bør det 
legges til visse oppgaver.

2) Nasjonale regler skal oversendes Kommisjonen både 
i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

Fellesskapets jernbanesystem (omarbeiding)(4) (heretter 

rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på 
fellesskapets jernbaner (jernbanesikkerhetsdirektivet)(5). 
De to regelsettene bør derfor gjennomgås for særlig 

Den 
europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s. 33.

(1

(2

15.4.2008, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 9. juli 2008 (ennå ikke 

(3

(4

(5

å vurdere om de er forenlige med de gjeldende felles 

felles sikkerhetsmålene oppnås.

3) For å forenkle framgangsmåten for tillatelse til ibruktaking 
av kjøretøyer som ikke er i samsvar med relevante
bør alle gjeldende tekniske forskrifter og sikkerhetsregler 

et referansedokument. Byrået skal derfor utarbeide et 
utkast til opprettelse og ajourføring av dette dokumentet 
ved krysshenvisninger til de nasjonale reglene for hver 
av de relevante tekniske parametrene og ved å legge 
fram midlertidige tekniske uttalelser om særlige sider av 
prosjekter som krever gjensidig godkjenning. Etter å ha 
gått gjennom listen over parametrene kan byrået anbefale 
at den endres.

4) På bakgrunn av byråets juridiske kompetanse og høye 
nivå av teknisk sakkunnskap, er byrået den enheten som 
bør sørge for avklaring av komplekse saker som oppstår 
i forbindelse med virksomheten på denne sektoren. I 
forbindelse med framgangsmåtene for å gi tillatelse 
til ibruktaking av kjøretøyer bør det derfor være mulig 
å anmode byrået om å komme med tekniske uttalelser 
dersom en nasjonal sikkerhetsmyndighet fatter en 
negativ beslutning, eller med hensyn til likeverdigheten 
i nasjonale regler for de tekniske parametrene som er 

5) Det bør være mulig å anmode om en uttalelse fra byrået 

6) I henhold til artikkel 13 i forordning (EF) nr. 881/2004 
kan byrået overvåke kvaliteten på arbeidet i de organene 
som er meldt av medlemsstatene. En undersøkelse utført 
av Kommisjonen, har vist at kriteriene for melding av 
disse organene, kan tolkes på vidt forskjellige måter. 

til de organene de velger å melde og de kontrollene de 
foretar for å sikre at disse kriteriene er oppfylt, er det 
viktig å vurdere virkningen av slike tolkningsforskjeller 
og å kontrollere at de ikke forårsaker vansker med hensyn 

Kommisjonen bør byrået derfor kunne overvåke 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1335/2008

av 16. desember 2008

om endring av forordning (EF) nr. 881/2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 
(byråforordningen)(*)
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virksomheten til de meldte organene og, dersom det 
er begrunnet, utføre kontroller med sikte på å sikre at 

av det relevante meldte organet.

7) Ved artikkel 15 i forordning (EF) nr. 881/2004 
tillates det at byrået, på anmodning fra Kommisjonen 

prosjekter bør utvides slik at det også kan vurderes 
hvor enhetlig systemet er, for eksempel når det gjelder 
prosjekter for gjennomføring av Det europeiske system 

av ikrafttredelsen av overenskomsten om internasjonal 

om å vurdere forholdet mellom jernbaneforetak 
og innehavere, særlig med hensyn til vedlikehold, 
som en utvidelse av byråets arbeid på området 

forbindelse bør det være mulig for byrået å komme 
med anbefalinger om gjennomføringen av systemet for 

jernbanesikkerhetsdirektivet.

ansvarlig for vedlikehold og vedlikeholdsverksteder, 
bør byrået sikre at disse ordningene er i samsvar med de 
ansvarsområdene som allerede er tildelt jernbaneforetak og 
den framtidige rollen til enheter ansvarlig for vedlikehold. 
Disse ordningene bør forenkle framgangsmåten for 

uforholdsmessige administrative byrder og dobbeltarbeid 
med hensyn til kontroller, inspeksjoner og/eller revisjoner.

10) Etter vedtak av den tredje jernbanepakken bør det vises 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF av 

som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i 
Fellesskapet(1) (heretter kalt «lokomotivførerdirektivet»), 
der det fastsettes ulike oppgaver som byrået skal utføre, 
og som dessuten gir det mulighet til å komme med 
anbefalinger.

11) Når det gjelder jernbanepersonale, bør byrået også 

av annet togpersonale med ansvar for viktige 
sikkerhetsoppgaver, og vurdere virkningen av disse 
forskjellige mulighetene. Det er fastsatt at byrået bør 

ikke bare for lokomotivførere og annet togpersonale med 

(1

ansvar for viktige sikkerhetsoppgaver, men også for 
annet personale som arbeider med drift og vedlikehold av 
jernbanesystemet.

direktivet fastsettes forskjellige typer dokumenter, 

oversendes Kommisjonen. Det bør derfor være byråets 
oppgave å sikre offentlig tilgang til disse dokumentene og 
til de nasjonale registrene over kjøretøyer og infrastruktur, 
samt til de registrene som føres av byrået.

13) Byrået bør se nærmere på egnede inntekter for de 
oppgavene som er knyttet til tilgangen til dokumenter og 
registre i samsvar med artikkel 38 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 881/2004.

14) Etter vedtak av den andre jernbanepakken er det 

undertegning av en samarbeidsavtale mellom 
Kommisjonen og de forskjellige berørte partene i 
denne sektoren, opprettelse av en styringskomité 
for gjennomføring av denne samarbeidsavtalen, 
Kommisjonens vedtak av en underretning til Europa-
parlamentet og Rådet om gjennomføringen av det 

Kommisjonens utpeking av en europeisk koordinator 
prosjektet som et prioritert prosjekt for 

byråets rolle som 
systemmyndighet innenfor rammen av de forskjellige 

styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog(2). På 
bakgrunn av at byråets virksomhet har økende betydning 
på dette området, bør byråets oppgaver angis nærmere.

15) Byrået har en ledende rolle i den framtidige 

Det bør derfor sikres sammenheng i tidsplanen mellom 
nasjonale overgangsplaner.

 
Kommisjonen 23. april 2008, bør sikre jernbaneforetak  
som har investert i samvirkende rullende materiell, 
tilstrekkelig avkastning på sine investeringer. Denne 
versjonen bør utfylles med harmoniserte prøvings-

som kreves av en nasjonal sikkerhetsmyndighet, bør 
ikke være til unødig hinder for framføring av rullende 

den versjonen som ble vedtatt av Kommisjonen 23. april 
2008, på jernbanelinjer som allerede er utstyrt i samsvar 
med den sistnevnte versjonen.

(2) Kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 om den tekniske 

kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
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som er installert før den versjonen som Kommisjonen 
vedtok 23. april 2008, til denne versjonen.

18) Byrået har nå et stort antall sakkyndige som har 

jernbanesystemet som spesialområde. Byrået bør få 
tillatelse til å utføre ad hoc-oppgaver på Kommisjonens 
anmodning, med forbehold for disse oppgavenes 
forenlighet med byråets oppdrag og overholdelse av 
byråets andre prioriterte oppgaver. I lys av dette bør 
byråets daglige leder evaluere om slik bistand kan tillates 
og minst én gang i året avgi rapport til styret om den 

samsvar med de fullmaktene det er tildelt i henhold til 
forordning (EF) nr. 881/2004.

19) Rekrutteringen av prosjektansatte med en kontrakt på 
høyst fem år har vært intensiv i det første året etter at 
byrået ble opprettet, og det innebærer at et stort antall 
av det tekniske personalet må forlate byrået innenfor 

tilstrekkelig omfang og av tilstrekkelig kvalitet, og for å 
komme eventuelle vansker i rekrutteringen i forkjøpet, 
bør byrået tillates å forlenge arbeidskontraktene til særlig 

20) Tidspunktet for vedtak av byråets årlige arbeids-
program bør endres slik at det passer bedre med 
beslutningsprosessen for budsjettet.

21)  
hvert enkelt tiltak og hvem det skal rettes mot. 
Kommisjonen bør også underrettes om de tekniske 
resultatene av hvert enkelt tiltak, siden disse opplysningene 
er langt mer omfattende enn den allmenne rapporten som 
er rettet til alle institusjoner.

22) Ettersom målet for denne forordning, som er å utvide 
byråets oppdrag slik at det kan bidra til å forenkle 

jernbanekjøretøyer, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 
medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang 
bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 
fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå dette målet.

Artikkel 1

Endringer

I forordning (EF) nr. 881/2004 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Byråets fullmakter

Byrået kan:

a) rette anbefalinger til Kommisjonen om anvendelsen av 
artikkel 6, 7, 9b, 12, 14, 16, 16a, 16b, 16c, 17 og 18, og 

b) avgi uttalelser til Kommisjonen i henhold til artikkel 
9a, 10, 13 og 15, og til vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene i henhold til artikkel 10.».

2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal første punktum lyde:

«1.  For utarbeiding av anbefalingene fastsatt i artikkel 
6, 7, 9b, 12, 14, 16, 17 og 18, skal byrået opprette et 
begrenset antall arbeidsgrupper.».

b) Nr. 3 skal lyde:

«3.  De nasjonale sikkerhetsmyndighetene nevnt 
i artikkel 16 i jernbanesikkerhetsdirektivet, eller, 
avhengig av hva saken gjelder, vedkommende 
nasjonale myndigheter, skal utpeke sine representanter 
til de arbeidsgruppene de ønsker å delta i.».

3) Artikkel 8 oppheves.

kapitteloverskrift:

NASJONALE REGLER, GJENSIDIG 
GODKJENNING OG TEKNISKE ALTERNATIVER»

5) Ny artikkel 9a og 9b skal lyde:

«Artikkel 9a

Nasjonale regler

1. På anmodning fra Kommisjonen skal byrået gjen-
nomføre en teknisk undersøkelse av de nye nasjonale sik-
kerhetsreglene som oversendes Kommisjonen i samsvar 
med artikkel 8 i jernbanesikkerhetsdirektivet eller artikkel 
17 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 

-
nesystem (omarbeiding)(1 -
direktivet»).

(1
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2. Byrået skal undersøke om reglene nevnt i nr. 1, er for-
enlige med de felles sikkerhetsmetodene og med gjeldende 

det mulig å oppnå de gjeldende felles sikkerhetsmålene.

3. Dersom byrået, etter å ha tatt hensyn til de begrunnel-

-
kerhetsmetodene, eller ikke gjør det mulig å oppnå de felles 
sikkerhetsmålene, skal det avgi en uttalelse til Kommisjo-
nen innen to måneder etter at Kommisjonen har oversendt 
reglene til byrået.

Artikkel 9b

1. Byrået skal forenkle medlemsstatenes godkjenning 
av kjøretøyer som er tatt i bruk i en annen medlemsstat et-
ter framgangsmåtene fastsatt i nr. 24.

2. Byrået skal innen 19. januar 2009 gå gjennom listen 
-

nedirektivet og gi Kommisjonen de anbefalingene som det 
anser hensiktsmessig.

3. Byrået skal utarbeide et utkast til et referansedoku-
ment med krysshenvisninger til alle de nasjonale reglene 
som anvendes av medlemsstatene når det gjelder ibrukta-
king av kjøretøyer. Dette dokumentet skal inneholde de na-
sjonale reglene i hver medlemsstat for hver av parametrene 

angi hvilken gruppe nevnt i avsnitt 2 i nevnte vedlegg som 
disse reglene tilhører. Disse reglene skal omfatte de som er 

-
direktivet, herunder de som er oversendt etter vedtakelse 

oversendt i henhold til artikkel 8 i jernbanesikkerhetsdirek-
tivet.

-
nale regler i gruppe B nevnt i avsnitt 2 i vedlegg VII til 

utkast for ajourføring av referansedokumentet og oversen-
de dette til Kommisjonen. Den første versjonen av dette 
dokumentet skal framlegges for Kommisjonen senest 1. 
januar 2010.

5. I forbindelse med gjennomføringen av denne artikkel 
skal byrået benytte seg av samarbeidet mellom de nasjo-
nale sikkerhetsmyndighetene som er opprettet i henhold til 
artikkel 6 nr. 5, og opprette en arbeidsgruppe i samsvar med 
prinsippene i artikkel 3.».

6) I artikkel 10 skal nytt nr. 2a og 2b lyde:

«2a. Byrået kan anmodes om å komme med tekniske 
uttalelser:

a) av en nasjonal sikkerhetsmyndighet eller Kommisjonen, 
når det gjelder likeverdigheten mellom nasjonale regler 

b) av vedkommende klageinstans nevnt i artikkel 21 nr. 

nasjonale sikkerhetsmyndighet beslutter å nekte 
ibruktaking av et jernbanekjøretøy.

2b. Byrået kan anmodes av Kommisjonen om å komme 
med tekniske uttalelser

7) Artikkel 11 oppheves.

8) Artikkel 13 skal lyde:

«Artikkel 13

Meldte organer

meldte organene som de utpeker, kan byrået på anmodning 
fra Kommisjonen overvåke kvaliteten på disse organenes 
arbeid. Byrået skal om nødvendig avgi en uttalelse til 
Kommisjonen.

byrået på anmodning fra Kommisjonen når den i samsvar 

meldt organ ikke oppfyller kriteriene nevnt i vedlegg VIII 
til nevnte direktiv, foreta en kontroll for å sikre at disse 
kriteriene blir oppfylt. Byrået skal avgi en uttalelse til 
Kommisjonen.».

9) Artikkel 15 skal lyde:

«Artikkel 15

alle prosjekter som omfatter prosjektering og/eller bygging 
eller fornyelse eller opprusting av det delsystemet som det 
er søkt om økonomisk støtte til fra Fellesskapet. Innen et 
tidsrom som skal avtales med Kommisjonen i samsvar 
med prosjektets betydning og de tilgjengelige ressursene, 
og som ikke kan strekke seg ut over to måneder, skal 
byrået avgi en uttalelse om prosjektet er i samsvar med de 
relevante
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kapitteloverskrift:

VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER»

11) I artikkel 16 skal nytt ledd lyde:

«Disse anbefalingene skal være i samsvar med de 
ansvarsområdene som allerede er tildelt jernbaneforetak 
som fastsatt i artikkel 4 i jernbanesikkerhetsdirektivet, 
og enheten ansvarlig for vedlikehold som fastsatt i 
artikkel 14a i nevnte direktiv, og skal fullt ut ta hensyn 

ansvarlig for vedlikehold.».

12) Ny artikkel 16a skal lyde:

«Artikkel 16a

1.  Byrået skal innen 1. juli 2010 oversende 
Kommisjonen en anbefaling med sikte på gjennomføringen 

vedlikehold i samsvar med artikkel 14a nr. 5 i jernbane-
sikkerhetsdirektivet.

Byråets vurdering og anbefaling skal særlig omfatte 
følgende spørsmål, idet det tas behørig hensyn til de 
forbindelsene en enhet ansvarlig for vedlikehold kan ha 
med andre parter som innehavere, jernbaneforetak og 
infrastrukturforvaltninger:

a) hvorvidt enheten ansvarlig for vedlikehold har 
innført tilstrekkelige systemer, herunder drifts og 
forvaltningsprosesser, til å sikre effektivt og sikkert 
vedlikehold av kjøretøyer, 

og hvilke krav som skal stilles til slike organer,

utstedes til enhetene ansvarlig for vedlikehold,

e) de tekniske og driftsmessige inspeksjonene og 
kontrollene.

2.  Innen et tidsrom på tre år fra Kommisjonens 

nevnt i artikkel 14a nr. 5 i jernbanesikkerhetsdirektivet, 
skal byrået oversende Kommisjonen en rapport som 
evaluerer gjennomføringen av et slikt system. Innen 

samme dato skal byrået også oversende Kommisjonen 

enheter ansvarlig for vedlikehold av andre kjøretøyer, for 
eksempel lokomotiver, passasjervogner, elektriske enheter 

3.  Byrået skal analysere de alternative tiltakene 
som treffes i samsvar med artikkel 14a nr. 8 i 
jernbanesikkerhetsdirektivet, i forbindelse med sin rapport 
om sikkerheten nevnt i artikkel 9 nr. 2 i denne forordning.».

kapitteloverskrift:

JERNBANEPERSONALE»

14) Ny artikkel 16b skal lyde:

«Artikkel 16b

Lokomotivførere

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF av 23. 

fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet(1) 
(heretter kalt «lokomotivførerdirektivet»), skal byrået:

a) utarbeide et utkast til en fellesskapsmodell for 

idet det tas 
hensyn til tiltak mot forfalskning, 

b) samarbeide med vedkommende myndigheter for å sikre 

virker sammen. For dette formål skal byrået utarbeide 
et utkast til grunnleggende parametrer for de registrene 
som skal opprettes, for eksempel hvilke opplysninger 
som skal registreres, deres format og protokollen for 
informasjonsutveksling, tilgangsrettighetene, hvor 
lenge opplysningene skal oppbevares, og hvilke 
framgangsmåter som skal følges i tilfelle konkurs,

c) utarbeide utkast til fellesskapskriterier for valg av 
eksaminatorer og prøver, 

lokomotivførere ved å oversende Kommisjonen, 

parametrene for registrene fastsatt i artikkel 22 nr. 
4 i lokomotivførerdirektivet, en rapport, eventuelt 
med forslag til forbedringer av systemet og tiltak 
vedrørende den teoretiske og praktiske prøven av de 
faglige kunnskapene hos personer som søker om det 

relevant infrastruktur, 

(1
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e) innen 4. desember 2012 undersøke muligheten 
for å benytte et smartkort som kombinerer 

lokomotivførerdirektivet, og utarbeide en nytte- og 
kostnadsanalyse for dette. Byrået skal utarbeide et 

for et slikt smartkort,

f) bistå i samarbeidet mellom medlemsstatene ved 
gjennomføringen av lokomotivførerdirektivet og 
organisere egnede møter med representanter for 
vedkommende myndigheter, 

g) dersom Kommisjonen ber om det, utføre en nytte- 
og kostnadsanalyse med hensyn til anvendelsen 
av bestemmelsene i lokomotivførerdirektivet på 
lokomotivførere som utelukkende opererer på den 
anmodende medlemsstatens territorium. Nytte- og 
kostnadsanalysen skal omfatte et tidsrom på ti år. 
Denne nytte- og kostnadsanalysen skal oversendes 
Kommisjonen innen to år etter opprettelsen 
av registrene i samsvar med artikkel 37 nr. 1 i 
lokomotivførerdirektivet,

h) dersom Kommisjonen ber om det, utføre nok en nytte- 
og kostnadsanalyse som skal oversendes Kommisjonen 
senest 12 måneder før utløpet av den midlertidige 
unntaksperioden som Kommisjonen kan ha gitt,

i) sikre at systemet som er opprettet i henhold til nr. 
2 bokstav a) og b) i artikkel 22 i lokomotivfører-
direktivet, er i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 
2000 om personvern i forbindelse med behandling av 
personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og 
organer og om fri utveksling av slike opplysninger(1).

lokomotivførerdirektivet, skal byrået komme med 
anbefalinger om:

a) endring av fellesskapskodene for de forskjellige 
typene i kategori A og B som nevnt i artikkel 4 nr. 3 i 
lokomotivførerdirektivet, 

b) kodene som benyttes til tilleggsopplysninger eller 
eventuelle medisinske begrensninger på bruken som 
vedkommende myndighet har pålagt i samsvar med 
vedlegg II til lokomotivførerdirektivet.

3.  Byrået kan komme med en begrunnet anmodning til 
vedkommende myndigheter om opplysninger om statusen 
til lokomotivførerbevis.».

(1

15) Ny artikkel 16c skal lyde:

«Artikkel 16c

Annet togpersonale

I samsvar med artikkel 28 i lokomotivførerdirektivet skal 
byrået i en rapport som skal framlegges innen 4. juni 2009, 

 
som er utarbeidet i henhold til direktiv 96/48/EF og 2001/16/

med ansvar for viktige sikkerhetsoppgaver og hvis faglige 

bør reguleres på fellesskapsplan, ved hjelp av en ordning 

ordningen som fastsettes ved lokomotivførerdirektivet.».

16) I artikkel 17 skal overskriften og nr. 1 lyde:

«Artikkel 17

Yrkeskompetanse og opplæring

1.  Byrået skal utarbeide anbefalinger om fastsettelse 

evaluering av det personalet som er engasjert i drift og 
vedlikehold av jernbanesystemet, men som ikke omfattes 
av artikkel 16b eller 16c.».

kapitteloverskrift:

REGISTRE OG BYRÅETS OFFENTLIGE 
DATABASE»

18) Artikkel 18 skal lyde:

«Artikkel 18

Registre

1.  Byrået skal overfor Kommisjonen utarbeide og 

a) de nasjonale kjøretøyregistrene i samsvar med artikkel 

utveksling av data og et standardisert søknadsskjema 
for registrering,

b) det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper 

herunder ordninger for utveksling av data med de 
nasjonale sikkerhetsmyndighetene,

c) infrastrukturregisteret i samsvar med artikkel 35 i 
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2.  Byrået skal innføre og vedlikeholde et register over 
kjøretøytyper som medlemsstatene har gitt tillatelse til 
ibruktaking på Fellesskapets jernbanenett, i samsvar med 

utarbeide et utkast til modellen for typesamsvarserklæring 
i samsvar med artikkel 26 nr. 4 i nevnte direktiv.».

19) Artikkel 19 skal lyde:

«Artikkel 19

Tilgang til dokumenter og registre

1.  Byrået skal gjøre følgende dokumenter og 

jernbanesikkerhetsdirektivet, offentlig tilgjengelige:

b) EFsamsvarserklæringene for komponenter som er 
tilgjengelige for de nasjonale sikkerhetsmyndighetene, 

c) de lisensene som er utstedt i samsvar med direktiv 
95/18/EF,

artikkel 10 i jernbanesikkerhetsdirektivet,

e) de undersøkelsesrapportene som er oversendt byrået i 
samsvar med artikkel 24 i jernbanesikkerhetsdirektivet,

f) de nasjonale reglene som er oversendt Kommisjonen i 
samsvar med artikkel 8 i jernbanesikkerhetsdirektivet 

direktivet,

g) lenken til de nasjonale kjøretøyregistrene,

h) lenken til infrastrukturregistrene,

i) det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper,

j) registeret over anmodninger om endringer og planlagte 

k) registeret over merking med betegnelse for innehaver 

2.  De praktiske ordningene for overføring av 
dokumentene nevnt i nr. 1, skal drøftes og avtales med 
medlemsstatene og Kommisjonen på grunnlag av et utkast 
fra byrået.

3.  Når de berørte organene oversender dokumentene 
nevnt i nr. 1, kan de angi hvilke dokumenter som av 
sikkerhetsmessige grunner ikke skal offentliggjøres.

4. De nasjonale myndighetene som er ansvarlige 
for utstedelse av dokumentene nevnt i nr. 1 bokstav c) 
og d), skal innen en måned underrette byrået om hver 
enkelt beslutning om utstedelse, fornyelse, endring eller 
oppheving.

5.  Byrået kan supplere denne offentlige databasen med 
alle offentlige dokumenter eller lenker som er nyttige for å 
oppnå denne forordnings formål.».

20) Overskriften til kapittel 4 skal lyde:

«SÆRLIGE OPPGAVER»

21) Ny artikkel 21a og 21b skal lyde:

«Artikkel 21a

ERTMS

1.  Byrået skal i samarbeid med Kommisjonen påta seg 
de oppgavene som er beskrevet i nr. 25, med sikte på å:

medlemsstatene, er i samsvar med de gjeldende 

2.  Byrået skal fastsette en framgangsmåte for 

vedlikeholde et register over anmodninger om endringer 

Byrået skal ikke anbefale at det vedtas en ny versjon 
før den forrige versjonen er tatt i bruk i tilstrekkelig 

avkastning på investeringer og den effektive planleggingen 

3.  Byrået skal støtte Kommisjonens anstrengelser i 

transeuropeiske transportkorridorene.

4.  Byrået skal utarbeide en strategi for forvaltning av 

teknisk og driftsmessig forenlighet mellom jernbanenett og 
kjøretøyer som benytter ulike versjoner, og å oppmuntre til 
en rask gjennomføring av den gjeldende versjonen og av 
eventuelle nyere versjoner.
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utstyr er bakoverkompatible, regnet fra den versjonen som 
ble vedtatt av Kommisjonen 23. april 2008.

april 2008, eller hvis montering eller opprusting på dette 
tidspunktet var langt framskredent, skal byrået utarbeide en 

a) tilleggskostnadene som virksomheter som har 

innføringen av versjonen vedtatt av Kommisjonen 23. 
april 2008,

b) alle mulige ordninger, herunder låne- og 
tilskuddsordninger, til støtte for overgangen fra de 
tidligere versjonene til versjonen nevnt i bokstav a).

Kommisjonen skal innen ett år fra den datoen den mottok 
byråets vurderingsrapport, treffe egnede tiltak.

5.  Byrået skal opprette og lede en midlertidig 
arbeidsgruppe av meldte organer med sikte på å kontrollere 

prosjekter, blir anvendt på en ensartet måte. Byrået skal 
også samarbeide med nasjonale sikkerhetsmyndigheter 
med sikte på å kontrollere at framgangsmåtene for å gi 
tillatelse til ibruktaking blir anvendt på en ensartet måte. 
Dersom byrået konstaterer at det foreligger risiko for 
manglende teknisk og driftsmessig forenlighet mellom 
jernbanenett og kjøretøyer som benytter utstyr som er 
underlagt disse framgangsmåtene, skal det umiddelbart 
underrette Kommisjonen, som skal treffe egnede tiltak.

6. Dersom det viser seg å foreligge manglende 
teknisk forenlighet mellom jernbanenett og kjøretøyer i 

organer og nasjonale sikkerhetsmyndigheter sikre at 
byrået kan innhente alle relevante opplysninger om de 

ibruktaking, samt om driftsforholdene. Byrået skal om 
nødvendig anbefale egnede tiltak for Kommisjonen.

Kommisjonen en rapport som inneholder eventuelle 
forbedringer som kan foretas.

8.  På grunnlag av rapporten nevnt i nr. 7, skal 
Kommisjonen vurdere kostnader og nyttevirkninger 
ved å bruke en enkelt type laboratorieutstyr, et enkelt 

Kommisjonen kan legge fram en rapport og, dersom dette 
er hensiktsmessig, komme med forslag til regelverk for å 

Artikkel 21b

Bistand til Kommisjonen

1.  Innenfor rammene av artikkel 30 nr. 2 bokstav b) skal 
byrået på anmodning fra Kommisjonen bistå Kommisjonen 
i gjennomføringen av Fellesskapets regelverk som tar 

utvikle en felles strategi for sikkerhet i det europeiske 
jernbanesystemet.

2.  Denne bistanden skal være begrenset i tid og omfang, 
og utføres uten at det berører andre oppgaver som er tildelt 
byrået i denne forordning, og kan omfatte:

a) oversending av opplysninger om hvordan særlige sider 
av Fellesskapets regelverk blir gjennomført,

b) tekniske råd i saker som krever særlig fagkunnskap,

c) innsamling av opplysninger gjennom samarbeid 
mellom nasjonale sikkerhetsmyndigheter og 
undersøkelsesorganer som fastsatt i artikkel 6 nr. 5.

3.  Den daglige lederen skal minst én gang i året avgi 

herunder dens innvirkning på ressurser.».

22) Artikkel 24 nr. 3 skal lyde:

«3. 
personale bestå av: 

– midlertidig ansatte som er rekruttert av byrået for 
høyst fem år blant fagfolk innenfor sektoren på 

– tjenestemenn som er utpekt eller stilt til rådighet av 
Kommisjonen eller medlemsstatene for høyst fem år, 
og

andre ansatte i De europeiske fellesskap, som skal 
utføre iverksettings- og sekretariatsoppgaver.

I løpet av byråets ti første driftsår kan tidsrommet på 
fem år nevnt i første ledd første strekpunkt, utvides til 
høyst ytterligere tre år dersom dette kreves for å sikre 
kontinuiteten i byråets tjenester.».
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23) I artikkel 25 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal bokstav c) lyde:

«c) innen 30. november hvert år, etter å ha tatt hensyn 
til uttalelse fra Kommisjonen, vedta byråets 
arbeidsprogram for kommende år og oversende 
dette til medlemsstatene, Europaparlamentet, 
Rådet og Kommisjonen. Dette arbeidsprogrammet 
skal vedtas med forbehold for Fellesskapets 
årlige budsjettbehandling. Dersom Kommisjonen 
innen 15 dager etter vedtakelsesdatoen for 
arbeidsprogrammet gir uttrykk for at den ikke 
godtar arbeidsprogrammet, skal styret gjennomgå 
programmet på nytt og vedta det innen et tidsrom 
på to måneder, eventuelt med endringer, ved 
annen gangs behandling enten med to tredels 

eller ved enstemmighet blant medlemsstatenes 
representanter,».

b) Nytt nr. 3 skal lyde:

«3. 
med hvert enkelt tiltak. 
enkelt tiltak og/eller hvert resultat avgis rapport til 
Kommisjonen.».

24) Artikkel 26 nr. 1 skal lyde:

«1.

samt seks representanter uten stemmerett der de sistnevnte 
representerer følgende grupper på europeisk plan: 

a) jernbaneforetak,

b) infrastrukturforvaltninger,

c) jernbaneindustrien,

d) fagforeninger,

e) passasjerer,

f) godstransportkunder.

For hver av disse gruppene skal Kommisjonen utnevne 
en representant og en vararepresentant på grunnlag av en 

europeiske organisasjoner, med sikte på å sikre at alle 
interesser skal få en hensiktsmessig representasjon.

på grunnlag av relevant erfaring og sakkunnskap.».

25) Artikkel 33 nr. 1 skal lyde:

«1.  For å utføre de oppgavene som byrået er pålagt 
ved artikkel 9, 9a, 10, 13 og 15, kan byrået foreta besøk 
i medlemsstatene i samsvar med de retningslinjene som 

skal lette arbeidet for byråets personale.».

26) Artikkel 36 nr. 1 skal lyde:

«1.  Byrået skal være åpent for deltaking for europeiske 
stater og stater som omfattes av den europeiske 
naboskapspolitikken som har inngått avtaler med Det 
europeiske fellesskap som innebærer at de berørte statene 
har vedtatt og anvender Fellesskapets regelverk på det 
området som omfattes av denne forordning.».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Europaparlamentet For Rådet
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