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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 14. februar 2014 

om et forsøksprosjekt for å gjennomføre forpliktelsene i forvaltningssamarbeidet fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF ved hjelp av informasjonssystemet for det indre 

marked 

(2014/89/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1024/2012 av 25. oktober 2012 om forvalt-

ningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre 

marked og om oppheving av kommisjonsvedtak 2008/49/EF 

(«IMI-forordningen»)(1), særlig artikkel 4 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Informasjonssystemet for det indre marked («IMI»), 

formelt opprettet ved IMI-forordningen, er en 

programvare som er tilgjengelig via internett, utviklet 

av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene, for 

å bistå medlemsstatene i den praktiske gjennom-

føringen av de krav om informasjonsutveksling som er 

fastsatt i unionsrettsakter som gjelder det indre 

marked, ved å sørge for en sentralisert kommunika-

sjonsordning som letter informasjonsutveksling og 

gjensidig bistand over grensene. 

2) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF(2) 

fastsettes visse felles regler for sertifisering av 

lokomotivførere for å fjerne nasjonale forskjeller og 

dermed bidra til målene for Unionens politikk med 

hensyn til fri bevegelighet for arbeidstakere, etable-

ringsretten og adgangen til å yte tjenester i forbindelse 

med den felles transportpolitikken, slik at det blir 

enklere for lokomotivførere å forflytte seg fra en 

medlemsstat til en annen. Dette omfatter særlig 

sammenkoplingen av nasjonale registre for førerbeviser 

og sertifikater. 

3) Det europeiske jernbanebyrå (ERA), som ble opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 881/2004(3), skal støtte Kommisjonen når det 

gjelder å sikre en harmonisert modell for 

samtrafikkevne og sikkerhet på jernbaneområdet i 

Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 15.2.2014, 

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 42 av 4.8.2016, s. 55. 

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF av.23. oktober 2007 

om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog 

på jernbanenettet i Fellesskapet (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av  

29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 

(«byråforordningen») (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1). 

4) I henhold til en forundersøkelse av hvordan registre 

over førerbevis og tilleggssertifikater kan virke 

sammen, som ble gjennomført av ERA og vedtatt 

2. april 2013, ble IMI ansett som et egnet verktøy til å 

gjennomføre informasjonsutveksling mellom nasjonale 

førerbevisregistre, og det ble anbefalt å gjennomføre et 

forsøksprosjekt. 

5) I kommisjonsvedtak 2010/17/EF(4) fastsettes at Det 

europeiske jernbanebyrå er ansvarlig for å overvåke 

forsøksprosjektet og rapportere om hvordan det 

fungerer. I henhold til IMI-forordningen skal Kommi-

sjonen vurdere resultatet av forsøksprosjektet. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for informasjonssystemet for 

det indre marked — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Forsøksprosjektets virkeområde og formål 

For å prøve ut hvordan informasjonssystemet for det indre 

marked («IMI») virker med henblikk på å gjennomføring av 

bestemmelsene angitt i artikkel 4 og 5, skal Kommisjonen 

gjennomføre et forsøksprosjekt. 

Artikkel 2 

Vedkommende myndigheter 

I denne beslutning menes med medlemsstatenes myndigheter 

de myndigheter som er nevnt i artikkel 16 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/49/EF(5) (heretter kalt «vedkommende 

myndigheter»).  

  

(4) Kommisjonsvedtak 2010/17/EF av 29. oktober 2009 om vedtakelse 

av grunnleggende parametrer for registre over lokomotiv-

førerbeviser og komplementære sertifikater i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF (EUT L 8 av 

13.1.2010, s. 17). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 

om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av 

rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 

2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, 

innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og 

sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 

av 30.4.2004, s. 44). 
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Artikkel 3 

Overvåking og rapportering 

For at Det europeiske jernbanebyrå skal kunne utføre 

oppgavene knyttet til overvåking og rapportering som er fastsatt 

i artikkel 3 nr. 2 i beslutning 2010/17/EF, vil Kommisjonen 

stille statistikk og opplysninger om bruken av IMI til 

disposisjon for Byrået. 

Artikkel 4 

Forvaltningssamarbeid mellom vedkommende 

myndigheter 

1.  I forbindelse med forsøksprosjektet skal IMI brukes av 

vedkommende myndigheter til utveksling av de opplysninger 

som er angitt i følgende bestemmelser: 

a)  artikkel 22 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF, 

sammenholdt med nr. 4 og nr. 5 i vedlegg I til beslutning 

2010/17/EF, 

b)  artikkel 29 nr. 2 i direktiv 2007/59/EF, 

c)  artikkel 29 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF, 

d)  artikkel 29 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF for 

anmodninger om ytterligere kontroll eller tilbakekalling. 

2.  Forvaltningssamarbeid i henhold til nr. 1 skal gjennom-

føres i henhold til prosedyren angitt i vedlegg I. 

Artikkel 5 

Forvaltningssamarbeid mellom vedkommende 

myndigheter og Kommisjonen 

1.  I forbindelse med forsøksprosjektet skal IMI brukes av 

vedkommende myndigheter og innbyrdes mellom nevnte 

vedkommende myndigheter og Kommisjonen for utveksling 

av de opplysninger som er angitt i følgende bestemmelser: 

a)  artikkel 29 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF for 

opplysninger til Kommisjonen og andre vedkommende 

myndigheter, 

b)  artikkel 29 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2007/59/EF for 

opplysninger til Kommisjonen og andre vedkommende 

myndigheter, 

c)  artikkel 29 nr. 4 annet ledd i direktiv 2007/59/EF for 

opplysninger til Kommisjonen og andre vedkommende 

myndigheter, 

d)  artikkel 29 nr. 5 i direktiv 2007/59/EF for henvisning til 

Kommisjonen. 

2.  Forvaltningssamarbeid i henhold til nr. 1 skal gjennom-

føres i henhold til prosedyren angitt i vedlegg II. 

Artikkel 6 

Vurdering 

1.  Kommisjonen vil foreta en vurdering av forsøksprosjektet 

for å avgjøre om målet som er fastsatt i artikkel 1, er nådd, og 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet senest tre 

år etter oppstart, idet det tas hensyn til følgende kriterier: 

a)  vern av personopplysninger, 

b)  kostnadseffektivitet, 

c)  effektive oversettelsesfunksjoner, 

d)  brukervennlighet, 

e)  generell brukertilfredshet. 

2.  Vurderingen av forsøksprosjektet skal bygge på 

statistiske opplysninger hentet fra IMI og på tilbakemelding 

fra deltakerne, herunder minst én brukerundersøkelse på 

nettet, rettet mot vedkommende myndigheter. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 14. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

PROSEDYRE FOR ANMODNING OM OPPLYSNINGER 
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VEDLEGG II 

PROSEDYRE FOR MELDING 
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