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St.prp. nr. 6

(2005–2006) 

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments-
og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 om 

opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA) 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 10. november 2005, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Bakgrunn


Ved EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005 av 10. 
juni 2005 ble vedlegg XIII, Transport, i EØS-avta-
len endret for å innlemme europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 
om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 
(ERA). 

Formålet med opprettelsen av et europeisk 
jernbanebyrå - European Railway Agency (ERA) -
er å sikre at Europakommisjonen og medlemssta-
tene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og 
støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfag-
lige området, slik at målene om sikkerhet og økt 
samtrafikkevne mellom jernbanesystemene kan 
oppnås gjennom et harmonisert regelverk i EU. 

Ettersom norsk deltakelse i ERA medfører 
årlige innbetalinger av finansielt bidrag uten tids-
begrensning, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt 
med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar 
med Grunnloven § 26, 2. ledd og EØS-avtalens 
artikkel 103. 

Stortinget inviteres gjennom denne proposisjo-
nen til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-
komiteens beslutning nr. 82/2005. 

EØS-komiteens beslutning og forordning nr. 
881/2004 i uoffisiell norsk oversettelse følger som 
trykte vedlegg til proposisjonen. 

2 Nærmere om forordningen 

Europakommisjonen fremla 23. januar 2002 et for-
slag til forordning om opprettelse av et EU-organ 
for samtrafikk og jernbanesikkerhet.  Forord-
ningsforslaget ble lagt frem sammen med tre 
direktivforslag: forslag til direktiv om sikkerhet på 
Fellesskapets jernbaner, forslag til endringer i 
samtrafikkdirektivene og forslag til endringer i 
direktiv om utvikling av Fellesskapets jernbaner, 
den såkalte jernbanepakke II. Alle rettsaktene ble 
vedtatt i EU 29. april 2004.   

Formålet med opprettelsen av ERA er å sikre at 
Kommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig 
nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetek-
niske og sikkerhetsfaglige området. Opprettelsen 
av byrået vil gjøre det mulig å vurdere målene om 
sikkerhet og samtrafikkevne for det europeiske 
jernbanenettet i fellesskap og med høy grad av sak-
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kunnskap, og på den måten bidra til å revitalisere 
jernbanesektoren. 

ERA kan gi anbefalinger og avgi uttalelser til 
Kommisjonen og bistå med teknisk/faglig støtte 
på sikkerhets- og samtrafikkområdet, herunder 
følge samtrafikknivået i medlemsstatene, utar-
beide felles sikkerhetsmetodikk, utvikle system 
for sertifisering av vedlikeholdsverksteder, over-
våke kvaliteten på utpekte tekniske kontrollorga-
ner, utføre besøk i medlemsstatene m.v. ERA skal 
videre føre en offentlig database om de enkelte 
lands lisenser og sikkerhetssertifikater, om grans-
kningsrapporter ved ulykker og om nasjonale sik-
kerhetsregler. Byrået skal også føre register om 
EF–verifiseringer av delsystemer m.v. iht. samtra-
fikkdirektivene, og føre registre over infrastruktur 
og rullende materiell i medlemsstatene. 

ERA gis ikke myndighet til å vedta regelverk, 
men skal være et rådgivende organ. På EU-nivå vil 
myndighet til å vedta og å endre regelverk fortsatt 
ligge hos Rådet og Europaparlamentet, eller i visse 
tilfeller som i dag, være delegert til Kommisjonen. 

ERA ble etablert ved konstituerende styremøte 
15. juli 2004, og ventes å være fullt ut operativt i 
2006 med en stab på ca. 100 personer. Borgere fra 
EØS/EFTA-stater skal kunne tilsettes på lik linje 
med EU-borgere. ERA er lokalisert til Lille/Valen-
ciennes i Frankrike, og har et budsjett på om lag 
13,6 millioner euro i 2005 eller om lag 111,3 millio-
ner kroner. 

ERA har et styre med deltakelse fra alle med-
lemsstater, fire representanter fra Kommisjonen 
samt seks representanter uten stemmerett fra 
ulike parter (jernbaneforetak, infrastrukturfor val-
tere, jernbaneindustri, fagforeninger, passasjerer 
og godskunder). Styrets hovedoppgave vil bl.a. 
være å vedta budsjett og arbeidsprogram, fastsette 
prosedyreregler for byrået samt å utnevne direk-
tør. EØS/EFTA-statene vil kunne være represen-
tert i styret, men da uten stemmerett. 

EØS-komiteens beslutning 

EØS-komiteen vedtok 10. juni 2005 i beslutning nr. 
82 at vedlegg XIII, Transport, til EØS-avtalen skal 
endres ved innlemming av forordning 881/2004 
om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 
(ERA). 

EØS-komiteens beslutning inneholder en for-
tale, fire artikler og et vedlegg. 

Artikkel 1 fastsetter at avtalens vedlegg XIII 
endres slik som det fremgår av vedlegget til beslut-
ningen. I følge artikkel 2 skal teksten til forordning 

nr. 881/2004 på islandsk og norsk gis gyldighet og 
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende. Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer 
i kraft 11. juni 2005, forutsatt at EØS-komiteen har 
mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 
nr. 1. Artikkel 4 fastsetter at beslutningen skal 
kunngjøres i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende. 

Beslutningens vedlegg fastlegger vilkårene for 
EØS/EFTA-statenes deltakelse i ERA. Det fremgår 
her at forordningen gjelder for EØS/EFTA-statene 
og at disse statene likestilles med EUs medlems-
stater på alle punkter bortsett fra: 
– EØS/EFTA-statene får  ikke stemmerett i styret 

i ERA. Dette er i samsvar med etablert praksis i 
andre EU-organ. 

–	 Finansielt bidrag fra EFTA-statene baseres på 
EØS-avtalens beregningsnøkkel. 

–	 ERA skal bistå EFTAs overvåkningsorgan 
(ESA) og EFTA’s faste komité etter behov 
innenfor de oppgaver som er tillagt ERA i foror-
dingen. 

En felles erklæring er utarbeidet for å sikre at 
EFTA-statene får delta på styremøtene i ERA før 
beslutning om innlemmelse av forordningen i 
EØS-avtalen trer i kraft. Erklæringens tekst har føl-
gende ordlyd: 

«Byråets styre kan, når denne EØS-komitébeslut-
ning er vedtatt og i påvente av at den skal tre i 
kraft, beslutte å invitere EFTA-statenes represen-
tanter til å delta på styrets møter som observatø-
rer». 

4 	 Forholdet til norsk rett 

Gjennomføring av forordningen i norsk rett vil 
kunne skje gjennom forskrift gitt med hjemmel i 
jernbaneloven § 16. 

5 	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Kostnadsrammene for ERA vil anslagsvis være i 
størrelsesorden 13,6 millioner euro per år, eller om 
lag 111,3 millioner kroner. Det følger av forordnin-
gens artikkel 38 pkt. 2, jf. artikkel 36, at tredjeland 
som deltar i byråets arbeid skal gi bidrag til byråets 
inntekter. EØS/EFTA-statene forplikter seg i EØS-
komitébeslutningen til å bidra med et årlig tilskudd 
til ERAs drift beregnet i samsvar med EØS-avta-
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lens artikkel 82 (1) litra a og Protokoll 32. Norges 
bidrag til ERA vil utgjøre om lag 273 000 euro, eller 
om lag 2,3 millioner kroner årlig justert i forhold til 
andel av EFTA-budsjettet og aktuell valutakurs. 

Kostnadene knyttet til deltakelse i ERA vil dek-
kes under Samferdselsdepartementets budsjett, 
kap. 1300, post 70 «Kontingentutbetaling til inter-
nasjonale organisasjoner.» 

Opprettelse av ERA vil medføre økt kompe-
tanse og kapasitet i EU og derved en intensivering 
av regelverksutvikling både på sikkerhets- og sam-
trafikkområdet. Dette vil måtte kreve økte ressur-
ser også i Norge på grunn av økt behov for norsk 
oppfølging på disse fagfeltene. Videre vil ventelig 
også krav om økt rapportering fra nasjonalt hold til 
ERA, jf. omtale under pkt. 2, til bl.a. register som 
skal føres av ERA, herunder offentlig dokumentda-
tabase om lisenser, sikkerhetssertifikater m.m. 
samlet gi noe merarbeid i norske for valtningsorga-
ner, men dette for ventes å kunne ivaretas innenfor 
den ordinære aktivitet og til de til enhver tid gjel-
dende budsjettrammer. 

På lengre sikt antas det at etableringen av ERA 
vil kunne medføre noe avlastning av norsk admi-
nistrasjon, bl.a. på bakgrunn av økt harmonisering 
av regelverk. 

Konklusjon og tilråding 

For norske jernbaneinteresser vil det være en for-

del at EU ved hjelp av ERA kan videreutvikle et


høyt sikkerhetsnivå og samtrafikkevnen innen 
EØS-området kombinert med effektiv kontroll. 
Det vil i større grad gi samme konkurransevilkår 
for jernbanene i hele EØS-området. 

Deltakelse i ERA vil gi Norge en ny arena for 
innflytelse i internasjonalt jernbanesikkerhetsar-
beid. Deltakelse vil gi Norge adgang til økt infor-
masjon og erfaring fra andre europeiske land om 
jernbanesikkerhet og samtrafikk. At norske 
eksperter kan ansettes i ERA antas også å gi posi-
tive effekter for det norske jernbanemiljøet. 

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge god-
kjenner beslutningen i EØS-komiteen om endring 
av EØS-avtalens vedlegg XIII, Transport, om inn-
lemmelse av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 881/2004 om opprettelse av et europeisk 
jernbanebyrå (ERA). Utenriksdepartementet slut-
ter seg til dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 om innlem-
melse i EØS-avtalen av europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 881/2004 om opprettelse av et 
europeisk jernbanebyrå (ERA). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
82/2005 av 10. juni 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
881/2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA), i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 om innlemmelse 
i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 881/2004 om opprettelse av et europeisk 
jernbanebyrå (ERA) 

I om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparla-

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS- ments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 om 

komiteens beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA). 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – Artikkel 4 
under henvisning til avtalen om Det europeiske Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin-

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto- gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
kollen om justering av avtalen om Det europeiske tidende. 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt Utferdiget i Brussel, 10. juni 2005. 
«avtalen», særlig artikkel 98, og på følgende bak-
grunn: For EØS-komiteen 
1.	 Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komi- Formann 

teens beslutning nr. 68/2005 av 29. april 20051. 
2.	 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. R. Wright 

881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et EØS-komiteens sekretærer 
europeisk jernbanebyrå2, rettet ved EUT L 220

av 21.6.2004, s. 3, har som formål å styrke sam
- Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
trafikkevnen i jernbanesystemer og utvikle en Vedlegg

felles strategi for sikkerhet i det europeiske til EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005

jernbanesystemet.


3.	 Virksomheten til byrået kan påvirke nivået for I avtalens vedlegg XIII etter nr. 42e (europaparla-

samtrafikk og sikkerhet i Det europeiske øko- ments- og rådsdirektiv 2004/49/EF) skal nytt nr. 

nomiske samarbeidsområde.	 42f lyde: 

4.	 Forordning (EF) nr. 881/2004, rettet ved EUT «42f. 32004 R 0881: Europaparlaments- og 
L 220 av 21.6.2004, s. 3, skal derfor innlemmes rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. 
i avtalen for å sikre EFTA-statene full deltakelse april 2004 om opprettelse av et europeisk 
i Det europeiske jernbanebyrå – jernbanebyrå (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 

1), rettet ved EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3. 
BESLUTTET FØLGENDE:	 Forordningen skal for denne avtales for-

mål gjelde med følgende tilpasning: 
a) Med mindre annet er fastsatt under og 

Artikkel 1 uten at det berører bestemmelsene i 
Avtalens vedlegg XIII endres som fastsatt i vedleg- avtalens protokoll 1, skal betegnelsen 
get til denne beslutning.: «medlemsstat(er)» og andre betegnel-

ser i forordningen som henviser til de-
Artikkel 2 res offentlige organer, i tillegg til be-

tydningen i forordningen også omfatte 
Teksten til forordning (EF) nr. 881/2004, rettet ved EFTA-statene og deres offentlige orga-
EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3, på islandsk og norsk, 
som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den euro-
peiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

ner. Protokoll 1 nr. 11 får anvendelse. 
b) Med hensyn til EFTA-statene skal by-

rået når dette er hensiktsmessig og på 
egnet måte bistå EFTAs overvåknings-
organ eller Den faste komité, avhengig 

Denne beslutning trer i kraft 11. juni 2005, forutsatt	 av omstendighetene, i utførelsen av de-
res respektive oppgaver. 

at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter	 c) Arbeidsgruppene nedsatt av byrået 
avtalens artikkel 103 nr. 13.	 skal omfatte egnet representasjon fra 

EFTA-statene. 
d) I artikkel 23 tilføyes følgende: 

1 Ennå ikke kunngjort. «EFTA-statene skal for byrået og dets 
2 EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. ansatte anvende Protokollen om De eu-
3 Forfatningsrettslige krav angitt. 
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ropeiske fellesskaps privilegier og im-
munitet samt gjeldende regler vedtatt i 
henhold til protokollen.» 

e) I artikkel 24 skal nytt nr. 5 lyde: 
«5. Som et unntak fra artikkel 12 nr. 2 

bokstav a) i Tilsettingsvilkår for an-
dre tjenestemenn ved De europeis-
ke fellesskap, kan statsborgere i 
EFTA-stater som nyter fulle borger-
rettigheter, tilsettes på kontrakt av 
byråets daglige leder.»

f)	 I artikkel 25 nr. 2 bokstav b) endres 
«Europaparlamentet, Rådet og Kommi-
sjonen» til «Europaparlamentet, Rådet, 
Kommisjonen og EFTAs overvåk-
ningsorgan». 

g) I artikkel 26 skal nytt nr. 5 lyde: 
«5. EFTA-statene skal delta fullt ut i by-

råets styre, og der ha de samme ret-
tigheter og plikter som EU-med-
lemsstater, med unntak av stemme-
rett.» 

h) I artikkel 33 skal nytt nr. 4 lyde: 
«4. Når besøk er foretatt i en EFTA-stat, 

skal byrået også sende rapport til 
EFTAs overvåkningsorgan.» 

i)	 I artikkel 37 nr. 1 tilføyes følgende: 
«Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om 
allmennhetens adgang til Europaparla-
mentets, Rådets og Kommisjonens do-
kumenter, skal ved anvendelsen av 
denne forordning gjelde for alle byrå-
ets dokumenter som også angår EFTA-
statene.» 

j)	 I artikkel 38 skal nytt nr. 10 lyde: 
«10. EFTA-statene skal yte bidrag til

Fellesskapets økonomiske bidrag 
nevnt i nr. 2 første ledd. For dette 
formål skal framgangsmåten fast-
satt i avtalens artikkel 82 nr. 1 bok-
stav a) og protokoll 32 få tilsvaren-
de anvendelse.»» 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 
29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 4. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/ 
EUROPEISKE UNION HAR— EF av 26. februar 2001 om fordeling av jernba-

under henvisning til traktaten om opprettelse neinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 71 nr. for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikker-
1, hetssertifisering7 fastsetter en ny ramme med 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1, sikte på å opprette et europeisk jernbaneom-
under henvisning til uttalelse fra Den euro- råde uten grenser. 

peiske økonomiske og sosiale komité2, 5. De tekniske og driftsmessige forskjellene mel-
under henvisning til uttalelse fra Regionkomi- lom jernbanesystemene i medlemsstatene har 

teen3, isolert de nasjonale jernbanemarkedene fra 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens hverandre og hindret en dynamisk utvikling av 

artikkel 2514, på grunnlag av det felles utkast god- denne sektoren innenfor Europa. Rådsdirektiv 
kjent av Forlikskomiteen 23. mars 2004 og 96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen 

ut fra følgende betraktninger:	 i det transeuropeiske jernbanesystem for høy-
1.	 For at det gradvis skal kunne bygges opp et eu- hastighetstog8 og europaparlaments- og råds-

ropeisk jernbaneområde uten grenser, er det direktiv 2001/16/EF av 19. mars 2001 om sam-
nødvendig at Fellesskapet fastsetter tekniske trafikkevnen til det transeuropeiske jernbane-
forskrifter for jernbaner både når det gjelder system for konvensjonelle tog9 angir 
tekniske aspekter og sikkerhetsmessige aspek- vesentlige krav og oppretter en ordning for 
ter ettersom disse aspektene er nært knyttet til fastsettelse av tekniske spesifikasjoner for 
hverandre. samtrafikkevne. 

2.	 Rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om 
utvikling av Fellesskapets jernbaner5 fastsetter 
at retten til adgang til infrastrukturen gradvis 
skal åpnes opp for jernbaneforetak i Fellesska-
pet som er i besittelse av lisens, og som ønsker 
å drive godstransport. 

6.	 Dersom målene om sikkerhet og samtrafik-
kevne skal søkes oppnådd samtidig, kreves det 
et betydelig teknisk arbeid som må ledes av et 
spesialisert organ. Derfor er det nødvendig å 
opprette et europeisk byrå med ansvar for jern-
banesikkerhet og samtrafikkevne (heretter kalt 

3.	 Rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om 
lisenser til jernbaneforetak6 fastsetter at alle 
jernbaneforetak skal ha en lisens, og at en 
lisens utstedt i en medlemsstat, skal være gyl-
dig på hele Fellesskapets territorium. 

1 EUT C 126 E av 28.5.2002, s. 323. 
2 EUT C 61 av 14.3.2003, s. 131. 

«byrået») innenfor eksisterende institusjonelle 
ramme og idet det tas hensyn til maktbalansen 
i Fellesskapet. Opprettelse av et slikt byrå vil 
gjøre det mulig å vurdere målene om sikkerhet 
og samtrafikkevne for det europeiske jernbane-
nettet i fellesskap og med høy grad av sakkunn-
skap, og på den måten bidra til å revitalisere 
jernbanesektoren og oppnå de allmenne 
målene i den felles transportpolitikk. 

3	  EUT C 66 av 19.3.2003, s. 5. 
4	 Europaparlamentsuttalelse av 14. januar 2003 (EUT C 38 E 7. For å fremme opprettelsen av et europeisk jern-

av 12.2.2004, s. 135), Rådets felles holdning av 26. juni 2003 baneområde uten grenser og å bidra til revitali-
(EUT C 270 E av 11.11.2003, s. 48) og Europaparlamentets sering av jernbanesektoren samtidig som sek-
holdning av 23. oktober 2003 (ennå ikke offentliggjort i torens vesentlige sikkerhetsmessige fortrinn EUT). Europaparlamentets lovgivningsresolusjon av 22. 
april 2004 og rådsvedtak av 26. april 2004.  

5	 EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. Direktiv endret ved europa- 7 EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktiv endret ved Kommis-
parlaments- og rådsdirektiv 2001/12/EF (EFT L 75 av jonsvedtak 2002/844/EF (EFT L 289 av 26.10.2002, s. 30). 
15.3.2001, s. 1). 8 EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktiv endret ved europapar-

6	 EFT L 143 av 27.6.1995, s. 70. Direktiv endret ved europa- laments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 
parlaments- og rådsdirektiv 2001/13/EF (EFT  L 75 av av 31.10.2003, s. 1). 
15.3.2001, s. 26). 9 EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 
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styrkes, bør byrået bidra til utvikling av en egen

europeisk jernbanekultur og være et vesentlig

redskap for dialog, samråd og erfaringsutveks
-
ling mellom alle aktørene innenfor jernbane
-
sektoren, idet det tas behørig hensyn til den

enkeltes kompetanse.


8.	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/ 
EF av 30. april 2004 om sikkerhet på Fellesska-
pets jernbaner («jernbanesikkerhetsdirekti-
vet»)10 fastsetter utvikling av felles sikkerhets-
indikatorer, felles sikkerhetsmål og felles sik-
kerhetsmetoder. Utvikling av disse redskapene 
krever uavhengig teknisk sakkunnskap. 

9.	 For å forenkle framgangsmåtene for utstedelse 
av sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak, er 
det vesentlig å utvikle et harmonisert format for 
sikkerhetssertifikater og et harmonisert format 
for anvendelse av sikkerhetssertifikater. 

10. Jernbanesikkerhetsdirektivet fastsetter at de 
nasjonale sikkerhetstiltakene skal gjennomgås 
med hensyn til sikkerhet og samtrafikkevne. 
Det er derfor helt nødvendig med en uttalelse 
basert på uavhengig og nøytral sakkunnskap. 

11. Når det gjelder sikkerhet, er det viktig å sørge 
for størst mulig innsyn og effektiv informa-
sjonsflyt. Det eksisterer ennå ikke noen 
metode for analyse av sikkerhetsnivået som er 
basert på felles indikatorer, og som setter alle 
aktørene i sektoren i forbindelse med hveran-
dre, og et slikt redskap bør derfor innføres. Når 
det gjelder statistikk, er et nært samarbeid med 
Eurostat nødvendig. 

12. Nasjonale organer for jernbanesikkerhet, regu-
leringsmyndigheter og andre nasjonale myn-
digheter bør kunne anmode om en uavhengig 
teknisk uttalelse når de har behov for opplys-
ninger som gjelder flere medlemsstater. 

13. Direktiv 2001/16/EF fastsetter at det skal utar-
beides et første sett av tekniske spesifikasjoner 
for samtrafikkevne (TSI-er) senest 20. april 
2004. Kommisjonen har gitt Den europeiske 
sammenslutning for samtrafikkevne i jernbane-
nettet (AEIF), som er en sammenslutning av 
produsenter av jernbanemateriell samt infra-
strukturforvaltere og -operatører, i oppdrag å 
utføre dette arbeidet. Det bør treffes tiltak for å 
ivareta den erfaring som er bygd opp av fagper-
soner på denne sektoren innenfor rammen av 
AEIF. Kontinuiteten i arbeidet og utviklingen 
av TSI-er over tid krever en permanent teknisk 
ramme. 

14. Samtrafikkevnen i det transeuropeiske nettet 
bør styrkes, og nye investeringsprosjekter som 

11 EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Vedtak endret ved vedtak nr. 
10 Se side 16 i dette nummer av EUT. 1346/2001/EF (EFT L 185 av 6.7.2001, s. 1). 

Fellesskapet velger å støtte, bør være i samsvar 
med målene for samtrafikkevne fastsatt i euro-
paparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF 
av 23. juli 1996 om Fellesskapets retningslinjer 
for utvikling av det transeuropeiske transport-
nettet11. 

15. For å sikre kontinuitet i arbeidet bør arbeids-
gruppene som opprettes av byrået, kunne 
regne med deltakelse fra medlemmene i AEIF, 
med tillegg av ytterligere medlemmer. 

16. Vedlikehold av rullende materiell er en viktig 
del av sikkerhetssystemet. Det finnes ikke noe 
egentlig europeisk marked for vedlikehold av 
jernbanemateriell ettersom det ikke eksisterer 
noe sertifiseringssystem for vedlikeholdsverk-
steder. Dette innebærer ekstrakostnader for 
sektoren og medfører tomtransport. Det bør 
derfor gradvis utvikles et europeisk sertifise-
ringssystem for vedlikeholdsverksteder. 

17. Kravene til yrkeskompetanse for å føre tog er 
en viktig faktor både når det gjelder sikkerhet 
og samtrafikkevne i Europa. Disse kravene er 
dessuten et vilkår for fri bevegelighet for 
arbeidstakere innenfor jernbanesektoren. 
Dette spørsmålet bør behandles innenfor eksis-
terende rammer for dialog mellom partene i 
arbeidslivet. Byrået bør yte den tekniske 
bistand som er nødvendig for å ta hensyn til 
dette aspektet på europeisk nivå. 

18. Registrering er først og fremst en anerkjen-
nelse av det rullende materiellets egnethet til å 
trafikkere under bestemte forhold. Registrerin-
gen bør være åpen for innsyn og dessuten ikke 
være diskriminerende, og bør utføres av de 
offentlige myndigheter. Byrået bør yte teknisk 
bistand til opprettelse av et registreringssys-
tem. 

19. For å sikre størst mulig grad av innsyn og lik til-
gang for alle parter til relevante opplysninger, 
bør de dokumentene som skal utarbeides om 
samtrafikkevne, være tilgjengelige for allmenn-
heten. Det samme gjelder lisenser og sikker-
hetssertifikater. Byrået bør sørge for at disse 
opplysningene kan utveksles på en effektiv 
måte. 

20. Fremme av innovasjon innenfor jernbanesik-
kerhet og samtrafikkevne er en viktig oppgave 
som byrået bør støtte. Økonomisk støtte som 
gis innenfor rammen av byråets virksomhet i 
denne sammenheng, bør ikke føre til vridning 
på det aktuelle markedet. 
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21. For å kunne utføre sine oppgaver på en tilfreds-
stillende måte, bør byrået ha status som en juri-
disk person og et eget budsjett som hovedsake-
lig finansieres ved bidrag fra Fellesskapet. For 
å sikre at byrået er uavhengig i sin daglige virk-
somhet og i de uttalelser og anbefalinger som 
det avgir, bør byråets administrerende direktør 
kunne handle på eget ansvar, og byråets perso-
nale være uavhengig. 

22. For å sikre at byrået oppfyller sine oppgaver 
effektivt, bør medlemsstatene og Kommisjonen 
være representert i et styre som har de nødven-
dige fullmakter til å fastsette budsjett, kontrol-
lere gjennomføringen av budsjettet, vedta 
egnet finansreglement, opprette arbeidsmeto-
der for byråets beslutningsprosess med mulig-
het for innsyn, godkjenne byråets arbeidspro-
gram, vedta budsjettet, fastsette en politikk for 
besøk i medlemsstatene og oppnevne adminis-
trerende direktør. 

23. For å garantere innsyn i styrets beslutninger, 
bør representanter for de aktuelle sektorene 
delta i debattene, men uten stemmerett etter-
som den retten er forbeholdt representantene 
for de offentlige myndigheter som er ansvarlige 
overfor myndighetene for demokratisk kon-
troll. Sektorrepresentantene bør oppnevnes av 
Kommisjonen på grunnlag av sin representati-
vitet på europeisk nivå for jernbaneforetak, 
infrastrukturforvaltere, jernbaneindustrien, 
fagforeninger, passasjerer og godskunder. 

24. Det bør være mulighet for innsyn i byråets 
arbeid. Europaparlamentet bør utøve en effek-
tiv kontroll og bør derfor ha mulighet til å høre 
byråets administrerende direktør. Byrået bør 
også anvende Fellesskapets relevante regel-
verk vedrørende offentlig tilgang til dokumen-
ter. 

25. Etter hvert som det er blitt opprettet stadig 
flere desentraliserte byråer de siste årene, har 
budsjettmyndigheten forsøkt å bedre innsynet i 
og kontrollen med forvaltningen av bevilgnin-
ger tildelt av Fellesskapet, særlig hva gjelder 
budsjettering av avgifter, finansiell styring, full-
makt til decharge, pensjonspremieinnbetalin-
ger og intern budsjettbehandling (atferdsre-
gler). På tilsvarende måte bør europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 
av 25. mai 1999 om gransking gjennomført av 
Det europeiske kontor for bedrageribekjem-
pelse (OLAF)12 få ubegrenset anvendelse for 
byrået, som bør tiltre den tverrinstitusjonelle 
avtale av 25. mai 1999 mellom Europaparlamen-

tet, Rådet for Den europeiske union og Kommi-
sjonen for De europeiske fellesskap om intern 
gransking foretatt av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse13. 

26. Ettersom målene 	for det foreslåtte tiltaket, 
nemlig å etablere et spesialisert organ som skal 
finne felles løsninger i saker som gjelder jern-
banesikkerhet og samtrafikkevne, ikke kan 
oppnås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, 
og fordi det arbeidet som skal gjøres, er av fel-
les karakter og derfor bedre kan oppnås på fel-
lesskapsnivå, kan Fellesskapet vedta tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i trak-
tatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmes-
sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går 
ikke denne forordning lenger enn det som er 
nødvendig for å nå disse målene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Kapittel 1 

Prinsipper 

Artikkel 1 

Opprettelse av og mål for byrået  

Denne forordning oppretter et europeisk jernbane-
byrå, heretter kalt «byrået». 

Byråets mål skal være å bidra i tekniske spørs-
mål til gjennomføring av Fellesskapets regelverk 
som tar sikte på å bedre jernbanesektorens kon-
kurransedyktighet ved å øke samtrafikkevnen mel-
lom jernbanesystemene og utvikle en felles stra-
tegi for sikkerhet i det europeiske jernbanesyste-
met for dermed å bidra til opprettelse av et euro-
peisk jernbaneområde uten grenser og garantere 
et høyt sikkerhetsnivå. 

Under arbeidet med å nå disse målene skal 
byrået fullt ut ta hensyn til utvidelsen av Den euro-
peiske union og de særlige begrensninger som er 
knyttet til jernbaneforbindelser med tredjestater. 

Byrået skal ha kompetanse alene innenfor ram-
men av de funksjoner og den fullmakt det blir til-
delt. 

Artikkel 2 

Byråets dokumenttyper 

Byrået kan:

a) rette anbefalinger til Kommisjonen vedrørende


anvendelse av artikkel 6, 7, 12, 14, 16, 17 og 18, 
b) avgi uttalelser til Kommisjonen i henhold til ar-

tikkel 8, 13 og 15, og til vedkommende myndig-
heter i medlemsstatene i henhold til artikkel 10. 

12 EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.	 13 EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15. 
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Artikkel 3 

Sammensetning av arbeidsgruppene 

1.	 For utarbeidelse av anbefalingene fastsatt i ar-
tikkel 6, 7, 12, 14, 16, 17 og 18, skal byrået opp-
rette et begrenset antall arbeidsgrupper. Disse 
arbeidsgruppene skal på den ene side bygge på 
den sakkunnskap som er opparbeidet av fag-
folk på jernbanesektoren, særlig den erfaring 
som er ervervet i Den europeiske sammenslut-
ning for samtrafikkevne i jernbanenettet 
(AEIF), og på den annen side den sakkunnskap 
som kompetente nasjonale myndigheter besit-
ter. Byrået skal sikre at arbeidsgruppene er 
kompetente og representative, og at de er til-
strekkelig representative for de sektorene 
innenfor denne industrien og de brukerne som 
kommer til å bli berørt av tiltak som vil kunne 
bli foreslått av Kommisjonen på grunnlag av an-
befalingene mottatt fra byrået. Det skal være 
mulighet for innsyn i arbeidsgruppenes arbeid. 
Når arbeidet fastsatt t i artikkel 6, 12, 16 og 17 
har direkte innvirkning på arbeidsforhold, hel-
se og sikkerhet for arbeidstakerne innenfor 
jernbaneindustrien, skal representanter fra ar-
beidstakerorganisasjonene delta i de aktuelle 
arbeidsgruppene. 

2.	 Byrået skal oversende vedtatt arbeidsprogram 
til de representative organene på jernbanesek-
toren på europeisk nivå. Listen over disse orga-
nene skal settes opp av komiteen nevnt i artik-
kel 21 i direktiv 96/48/EF. Hvert enkelt organ 
og/eller hver enkelt gruppe av organer skal 
oversende byrået en liste over de best kvalifi-
serte sakkyndige som er bemyndiget til å repre-
sentere dem i hver enkelt arbeidsgruppe. 

3.	 De nasjonale sikkerhetsmyndigheter nevnt i 
artikkel 16 i jernbanesikkerhetsdirektivet, skal 
utpeke sine representanter til de arbeidsgrup-
pene de ønsker å delta i. 

4.	 Byrået kan om nødvendig supplere arbeids-
gruppene med uavhengige sakkyndige som er 
anerkjent for sin kompetanse innenfor det aktu-
elle området. 

5.	 Arbeidsgruppene skal ledes av en representant 
for byrået. 

Artikkel 4 

Konsultasjon med partene i arbeidslivet 

Når arbeidet fastsatt i artikkel 6, 7, 12, 16 og 17 har 
direkte innvirkning på det sosiale miljøet eller 
arbeidsforholdene for arbeidstakerne i jernbanein-
dustrien, skal byrået konsultere partene i arbeids-
livet innenfor rammen av den sektorvise dialogko-
miteen opprettet i henhold til vedtak 98/500/EF14. 

Disse konsultasjonene skal skje før byrået 
framlegger sine anbefalinger for Kommisjonen. 
Byrået skal ta behørig hensyn til disse konsultasjo-
nene og skal til enhver tid være tilgjengelig for å gi 
supplerende forklaringer på anbefalingene. Byrået 
skal oversende Kommisjonen uttalelsene fra den 
sektorvise dialogkomiteen, og Kommisjonen skal 
oversende dem til komiteen nevnt i artikkel 21 i 
direktiv 96/48/EF. 

Artikkel 5 

Konsultasjon med godstransportkunder og 
passasjerer 

Når arbeidet fastsatt i artikkel 6 og 12 har direkte 
innvirkning på godstransportkunder og passasje-
rer, skal byrået konsultere organisasjonene som 
representerer disse. Listen over organisasjoner 
som byrået skal konsultere, skal utarbeides av 
komiteen nevnt i artikkel 21 i direktiv 96/48/EF. 

Disse konsultasjonene skal skje før byrået 
framlegger sine anbefalinger for Kommisjonen. 
Byrået skal ta behørig hensyn til disse konsultasjo-
nene og skal til enhver tid være tilgjengelig for å gi 
supplerende forklaringer på anbefalingene. Byrået 
skal oversende Kommisjonen uttalelsene fra den 
sektorvise dialogkomiteen, og Kommisjonen skal 
oversende dem til komiteen nevnt i artikkel 21 i 
direktiv 96/48/EF. 

Kapittel 2 

Sikkerhet 

Artikkel 6 

Teknisk støtte 

1.	 Byrået skal gi anbefalinger til Kommisjonen om 
de felles sikkerhetsmetoder og de felles sikker-
hetsmål som er fastsatt i artikkel 6 og 7 i jernba-
nesikkerhetsdirektivet. 

2.	 Byrået skal gi anbefalinger til Kommisjonen, på 
anmodning fra Kommisjonen eller fra komiteen 
nevnt i artikkel 21 i direktiv 96/48/EF, eller på 
eget initiativ, om andre tiltak som gjelder sik-
kerhet. 

3.	 I overgangsperioden før vedtak er gjort om de 
felles sikkerhetsmål, de felles sikkerhetsmeto-
der og de tekniske spesifikasjoner for samtra-
fikkevne (TSI-er) samt for materiell og infra-
struktur som ikke omfattes av TSI-er, kan 
byrået framlegge relevante anbefalinger for 
Kommisjonen. Byrået skal sikre at det er sam-

14	 Kommisjonsvedtak 98/500/EF av 20. mai 1998 om oppret-
ting av sektorvise dialogkomiteer for å fremme dialogen 
mellom partene i arbeidslivet på europeisk nivå (EFT L 225 
av 12.8.1998, s. 27). 
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svar mellom disse anbefalingene og de TSI-er

som allerede eksisterer eller er under utarbei-

ding.


I til nevnte direktiv, og for å samle inn relevante 
opplysninger om jernbanesikkerhet. 

2. På grunnlag av de felles sikkerhetsindikatorer, 
4.	 Byrået skal framlegge en detaljert nytte- og 

kostnadsanalyse til støtte for de anbefalinger 
som det gir i henhold til denne artikkel. 

nasjonale rapporter om sikkerhet og ulykker 
og sine egne opplysninger, skal byrået annet-
hvert år framlegge en rapport om sikkerhet, 

5.	 Byrået skal organisere og fremme samarbeid 
mellom de nasjonale sikkerhetsmyndigheter 
og granskingsorganene nevnt i artikkel 16 og 
21 i jernbanesikkerhetsdirektivet. 

Artikkel 7 

Sikkerhetssertifikater 

som skal offentliggjøres. Den første av disse 
rapportene skal offentliggjøres i byråets tredje 
driftsår. 

3.	 Byrået skal basere seg på opplysninger innsam-
let av Eurostat, og skal samarbeide med 
Eurostat for å unngå eventuelt dobbeltarbeid 
og sikre samsvar mellom de felles sikkerhetsin-
dikatorer og indikatorer som brukes for andre 

Med henblikk på anvendelsen av artikkel 10 og 15 transportmidler.
i jernbanesikkerhetsdirektivet om harmonisering 
av sikkerhetssertifikater, skal byrået utarbeide og 
anbefale et harmonisert format for sikkerhetsserti- Artikkel 10 

Tekniske uttalelser fikater, herunder en elektronisk versjon, og et har-
monisert format for søknader om sikkerhetsserti- 1. De nasjonale reguleringsorganer nevnt i artik-
fikater, herunder en liste over de viktigste opplys- kel 30 i direktiv 2001/14/EF, kan be om en tek-
ningene som skal oppgis. nisk uttalelse fra byrået om de sikkerhetsmes-

sige sidene av saker som de skal ta stilling til. 
Artikkel 8 2. Komiteene fastsatt i artikkel 35 i direktiv 2001/ 

Nasjonale sikkerhetsregler 14/EF og artikkel 11a i direktiv 91/440/EØF, 
kan be om en teknisk uttalelse fra byrået om de 

1.	 På anmodning fra Kommisjonen skal byrået sikkerhetsmessige sidene ved saker innenfor 
gjennomføre en teknisk undersøkelse av nye deres respektive kompetanseområder. 
nasjonale sikkerhetsregler som oversendes 3. Byrået skal avgi uttalelse innen to måneder. 
Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i jernba- Byrået skal offentliggjøre denne uttalelsen i en 
nesikkerhetsdirektivet. versjon der alle forretningshemmeligheter er 

2.	 Byrået skal undersøke om ovennevnte regler er fjernet. 
i samsvar med de felles sikkerhetsmetoder 
som er fastsatt i jernbanesikkerhetsdirektivet, 
og med gjeldende TSI-er. Byrået skal også Artikkel 11 

Offentlig dokumentdatabase undersøke om disse nye reglene gjør det mulig 
å oppnå de felles sikkerhetsmålene fastsatt i 1. Byrået skal ha ansvaret for å føre en offentlig 
nevnte direktiv. database over følgende dokumenter: 

3.	 Dersom byrået, etter å ha tatt hensyn til den 
begrunnelse som er gitt av medlemsstaten, fin-
ner at noen av disse reglene enten er uforenlige 
med TSI-ene eller de felles sikkerhetsmetoder, 
eller ikke gjør det mulig å oppnå de felles sik-
kerhetsmål, skal det avgi en uttalelse til Kom-
misjonen innen to måneder etter at reglene er 
oversendt byrået fra Kommisjonen. 

Artikkel 9 

Overvåking av sikkerheten 

a)	 lisensene utstedt i samsvar med direktiv 
95/18/EF, 

b) sikkerhetssertifikatene utstedt i samsvar 
med artikkel 10 i jernbanesikkerhetsdirekti-
vet, 

c)	 granskingsrapportene sendt til byrået i 
samsvar med artikkel 24 i jernbanesikker-
hetsdirektivet, 

d) de nasjonale sikkerhetsreglene meldt til 
Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i 
jernbanesikkerhetsdirektivet. 

2.	 De nasjonale myndigheter med ansvar for
1.	 Byrået skal opprette et nettverk mellom de na- utstedelse av dokumentene nevnt i nr. 1 bok-

sjonale myndigheter som er ansvarlige for sik- stav a) og b), skal underrette byrået innen en 
kerhet, og de nasjonale myndigheter som er an- måned om hver enkelt beslutning om utste-
svarlige for granskingen fastsatt i jernbanesik- delse, fornyelse, endring eller oppheving. 
kerhetsdirektivet, for å fastsette innholdet i de 
felles sikkerhetsindikatorene oppført i vedlegg 
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3.	 Byrået kan supplere denne offentlige databa-
sen med alle slags offentlige dokumenter eller 
lenker som er nyttige med henblikk på målene 
for denne forordning. 

Kapittel 3 

Samtrafikkevne 

Artikkel 12 

Teknisk støtte fra byrået 

Byrået skal bidra til utvikling og gjennomføring av 
samtrafikkevnen på jernbanesektoren i samsvar 
med prinsippene og definisjonene fastsatt i direktiv 
96/48/EF og direktiv 2001/16/EF. For dette for-
mål skal byrået: 
a) på oppdrag fra Kommisjonen organisere og 

lede arbeidet i arbeidsgruppene nevnt i artikkel 
3, med utarbeiding av utkast til TSI-er og over-
sendelse av TSI-utkastene til Kommisjonen, 

b) sikre at TSI-ene tilpasses den tekniske utviklin-
gen, markedsutviklingen og de samfunnsmes-
sige krav, og foreslå for Kommisjonen de end-
ringer av TSI-ene som byrået finner nødvendig, 

c) sikre samordning mellom på den ene side ut-
vikling og oppdatering av TSI-ene og på den an-
nen side utvikling av europeiske standarder 
som viser seg å være nødvendige for samtrafik-
kevnen samt opprettholde nødvendig kontakt 
med de europeiske standardiseringsorganene, 

d) bistå Kommisjonen med organisering og tilret-
telegging av samarbeidet mellom de meldte or-
ganer som beskrevet i artikkel 20 nr. 5 i direktiv 
96/48/EF og direktiv 2001/16/EF, 

e) gi råd og anbefalinger til Kommisjonen om ar-
beidsforholdene for alt personale som utfører 
oppgaver av betydning for sikkerheten. 

Artikkel 13 

Overvåking av meldte organers arbeid 

Uten at det berører medlemsstatenes ansvar for de 
meldte organene som de utpeker, kan byrået på 
anmodning fra Kommisjonen over våke kvaliteten 
av de meldte organenes arbeid. Byrået skal om 
nødvendig avgi en uttalelse til Kommisjonen. 

Artikkel 14 

Overvåking av samtrafikkevne 

1.	 Byrået skal på anmodning fra Kommisjonen an-
befale framgangsmåter for gjennomføring av 
samtrafikkevne i jernbanesystemene ved å til-
rettelegge for samordning mellom jernbane-
foretak og mellom infrastrukturforvaltere, sær-
lig for å organisere omstilling av systemene. 

2.	 Byrået skal overvåke framgangen i samtrafik-
kevnen i jernbanesystemene. Annethvert år 
skal det framlegge og offentliggjøre en rapport 
om framgangen i samtrafikkevnen. Den første 
av disse rapportene skal offentliggjøres i byrå-
ets andre virksomhetsår. 

Artikkel 15 

Samtrafikkevnen i det transeuropeiske nettet 

På anmodning fra Kommisjonen skal byrået under-
søke, med hensyn til samtrafikkevne, alle jernba-
neinfrastrukturprosjekter der det er søkt om øko-
nomisk støtte fra Kommisjonen. Byrået skal avgi 
uttalelse om prosjektets samsvar med relevante 
TSI-er innen to måneder etter anmodningen. 
Denne uttalelsen skal fullt ut ta hensyn til unnta-
kene fastsatt i artikkel 7 i direktiv 96/48/EF og i 
direktiv 2001/16/EF. 

Artikkel 16 

Sertifisering av vedlikeholdsverksteder 

Innen tre år etter at byrået har startet sin virksom-
het, skal det utvikle et europeisk system for sertifi-
sering av vedlikeholdsverksteder for rullende 
materiell, og skal gi anbefalinger om iverksetting 
av systemet. 

Disse anbefalingene skal særlig gjelde følgene: 
–	 et strukturert forvaltningssystem, 
–	 personale med nødvendig kompetanse, 
–	 lokaler og verktøy, 
–	 teknisk dokumentasjon og vedlikeholdsfor-

skrifter. 

Artikkel 17 

Yrkeskompetanse 

1.	 Byrået skal utarbeide anbefalinger om fastset-
telse av ensartede og felles kriterier for yrkes-
kompetanse og evaluering av det personalet 
som er engasjert i drift og vedlikehold av jern-
banesystemet. I denne forbindelse skal byrået 
prioritere lokomotivførere og de som lærer 
dem opp. Byrået skal konsultere representante-
ne for partene i arbeidslivet i samsvar med ar-
tikkel 4. 

2.	 Byrået skal utarbeide anbefalinger med sikte 
på å opprette en akkrediteringsordning for god-
kjenning av opplæringssentre. 

3.	 Byrået skal fremme og støtte utveksling av 
lokomotivførere og de som lærer dem opp, mel-
lom jernbaneselskap i forskjellige medlemssta-
ter. 
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Artikkel 18 

Registrering av rullende materiell 

Byrået skal utarbeide og anbefale for Kommisjo-
nen et standardformat for nasjonale kjøretøysre-
gistre i samsvar med artikkel 14 i direktiv 96/48/ 
EF og direktiv 2001/16/EF. 

Artikkel 19 

Register over dokumenter om samtrafikkevne 

1.	 Byrået skal føre en offentlig liste over følgende 
dokumenter i henhold til direktiv 2001/16/EF 
og 96/48/EF: 
a) EF-verifiseringserklæringer om delsyste-

mer, 
b) EF-samsvarserklæringer om komponenter, 
c) tillatelser til ibruktaking, herunder tilhø-

rende registreringsnumre, 
d) registre over infrastruktur og rullende 

materiell. 
2.	 Vedkommende organer skal framlegge disse 

dokumentene for byrået, som etter avtale med 
medlemsstatene skal fastsette de praktiske 
framgangsmåtene for framlegging. 

3.	 Når vedkommende organer oversender doku-
mentene nevnt i nr. 1, kan de angi hvilke doku-
menter som av sikkerhetsmessige grunner 
ikke skal offentliggjøres. 

4.	 Byrået skal opprette en elektronisk database 
for dokumentene idet det tas fullt hensyn til nr. 
3. Denne databasen skal være tilgjengelig for 
allmennheten via et nettsted. 

Kapittel 4 

Undersøkelser og fremme av innovasjon 

Artikkel 20 

Undersøkelser 

Når det er nødvendig for utføring av oppgavene 
fastsatt ved denne forordning, skal byrået få gjen-
nomført undersøkelser finansiert over eget bud-
sjett. 

Artikkel 21 

Fremme av innovasjon 

Kommisjonen kan, i samsvar med byråets arbeids-
program og budsjett, pålegge byrået oppgaven 
med å fremme innovasjon med sikte på å bedre 
samtrafikkevnen og sikkerheten på jernbanesekto-
ren, særlig bruk av ny informasjonsteknologi og 
sporings- og søkesystemer. 

Kapittel 5 

Intern struktur og virksomhet 

Artikkel 22 

Rettslig status 

1.	 Byrået skal være et fellesskapsorgan. Det skal 
være en juridisk person. 

2.	 Byrået skal i den enkelte medlemsstat ha den 
mest vidtgående rettsevne som en juridisk per-
son kan ha i henhold til lovgivningen i vedkom-
mende stat. Særlig skal byrået kunne erverve 
eller avhende fast eiendom og løsøre og opptre 
som part i rettssaker. 

3.	 Byrået skal representeres utad ved sin adminis-
trerende direktør. 

Artikkel 23 

Privilegier og immunitet 

Protokollen om De europeiske fellesskaps privile-
gier og immunitet skal gjelde for byrået og dets 
personale. 

Artikkel 24 

Personale 

1.	 Vedtektene for De europeiske fellesskaps tje-
nestemenn, ansettelsesvilkårene for øvrige an-
satte i De europeiske fellesskap og reglene ved-
tatt i fellesskap av institusjonene i De europeis-
ke fellesskap for anvendelse av disse 
vedtektene og ansettelsesvilkårene, skal gjelde 
for byråets personale. 

2.	 Uten at det berører artikkel 26, skal de fullmak-
ter som tilsettingsmyndigheten og den kon-
traktssluttende myndighet har fått i henhold til 
nevnte vedtekter og ansettelsesvilkår, utøves 
av byrået overfor eget personale. 

3.	 Uten at det berører artikkel 26 nr. 1, skal byrå-
ets personale bestå av: 
–	 midlertidig ansatte som er rekruttert av by-

rået for høyst fem år blant fagfolk innenfor 
sektoren på grunnlag av kvalifikasjoner og 
erfaring på området jernbanesikkerhet og 
samtrafikkevne, 

–	 tjenestemenn som er overført eller stilt til 
rådighet av Kommisjonen eller medlems-
stater for høyst fem år, og 

–	 øvrige ansatte, som definert i ansettelsesvil-
kårene for øvrige ansatte i De europeiske 
fellesskap, som skal utføre iverksettings- og 
sekretæroppgaver. 

4.	 De sakkyndige som deltar i arbeidsgruppene 
nedsatt av byrået, skal ikke tilhøre byråets per-
sonale. Deres reise- og oppholdsutgifter skal 
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dekkes av byrået i henhold til regler og satser 
vedtatt av styret. 

Artikkel 25 

Opprettelse av styret og dets myndighet 

1.	 Det er herved opprettet et styre. 
2.	 Styret skal: 

a) oppnevne administrerende direktør i hen-
hold til artikkel 31, 

b)	 senest 30. april hvert år vedta byråets almin-
nelige rapport for det foregående år og 
sende den til medlemsstatene, Europaparla-
mentet, Rådet og Kommisjonen, 

c)	 senest 31. oktober hvert år vedta arbeids-
programmet for byrået for det kommende 
året, etter å ha tatt hensyn til Kommisjonens 
uttalelse, og sende arbeidsprogrammet til 
medlemsstatene, Europaparlamentet, 
Rådet og Kommisjonen. Dette arbeidspro-
grammet skal vedtas uten at det berører 
Fellesskapets årlige budsjettbehandling. 
Dersom Kommisjonen sier seg uenig i 
arbeidsprogrammet innen 15 dager etter at 
programmet er vedtatt, skal styret gjen-
nomgå programmet på nytt og vedta det, 
eventuelt med endringer, ved annen gangs 
behandling enten med to tredjedels flertall, 
inklusive Kommisjonens representanter, 
eller ved enstemmighet blant medlemssta-
tenes representanter, 

d) utøve sine oppgaver i forhold til byråets 
budsjett, i henhold til kapittel 6, 

e) opprette framgangsmåter for administre-
rende direktørs beslutningstaking, 

f) fastsette en politikk for de besøk som skal 
gjennomføres i henhold til artikkel 33, 

g) utøve disiplinær myndighet over adminis-
trerende direktør og enhetssjefene nevnt i 
artikkel 30 nr. 3, 

h) fastsette sin forretningsorden. 

Artikkel 26 

Styrets sammensetning 

1.	 Styret skal bestå av en representant for hver 
medlemsstat og fire representanter for Kommi-
sjonen samt seks representanter uten stemme-
rett som representerer følgende grupper på eu-
ropeisk nivå: 
–	 jernbaneforetak, 
–	 infrastrukturforvaltere, 
–	 jernbaneindustrien, 
–	 fagforeninger, 
–	 passasjerer, 
–	 godskunder, 

og oppnevnes av Kommisjonen på grunnlag 
av en liste på tre navn som er framlagt av deres 
respektive europeiske organisasjoner. 

Styremedlemmene skal oppnevnes på grunn-
lag av relevant erfaring og sakkunnskap. 

2.	 Den enkelte medlemsstat og Kommisjonen 
skal oppnevne sine medlemmer i styret samt et 
varamedlem. 

3.	 Mandatperioden skal være fem år og kan for-
nyes en gang. 

4.	 Når det er aktuelt, skal deltakelse fra tredjesta-
ters representanter og vilkårene for dette fast-
settes i henhold til artikkel 36 nr. 2. 

Artikkel 27 

Styrets leder 

1.	 Styret skal velge en leder og en nestleder blant 
sine medlemmer. Nestlederen tar lederens 
plass dersom lederen er forhindret i å utføre 
sine oppgaver. 

2.	 Lederens og nestlederens mandatperiode skal 
være tre år og kan fornyes en gang. Dersom en 
leders eller nestleders medlemskap i styret 
opphører i løpet av mandatperioden, skal man-
datperioden imidlertid automatisk utløpe på 
samme tidspunkt. 

Artikkel 28 

Møter 

1.	 Lederen skal innkalle til styremøter. Byråets 
administrerende direktør skal delta på møtene. 

2.	 Styret skal komme sammen minst to ganger i 
året. Det skal også komme sammen på initiativ 
fra lederen, på anmodning fra Kommisjonen, på 
anmodning fra et flertall av medlemmene eller 
en tredjedel av medlemsstatenes representan-
ter i styret. 

Artikkel 29 

Avstemning 

Med mindre annet er angitt, skal styret treffe sine 
beslutninger med to tredjedels flertall av de stem-
meberettigede medlemmene. Hvert av de stemme-
berettigede medlemmene skal ha en stemme. 

Artikkel 30 

Administrerende direktørs oppgaver og 
fullmakter 

1.	 Byrået skal ledes av en administrerende direk-
tør som skal være fullstendig uavhengig i utfø-
relsen av sine oppgaver, uten at det berører 
Kommisjonens og styrets fullmakter. 

2.	 Administrerende direktør skal: 
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a)	 utarbeide arbeidsprogrammet og fram-
legge det for styret etter samråd med Kom-
misjonen, 

b) ta nødvendige skritt for å gjennomføre 
arbeidsprogrammet og så langt som mulig 
etterkomme anmodninger om bistand fra 
Kommisjonen når det gjelder byråets opp-
gaver i samsvar med denne forordning, 

c) ta nødvendige skritt, særlig vedta interne 
administrative instrukser og offentliggjøre 
meddelelser, for å sikre at byrået fungerer i 
samsvar med denne forordning, 

d) opprette et effektivt overvåkingssystem for 
å kunne sammenligne byråets resultater 
med virksomhetsmålene og opprette et sys-
tem for regelmessig evaluering basert på 
anerkjente faglige standarder. På dette 
grunnlag skal administrerende direktør 
hvert år utarbeide et utkast til en alminnelig 
rapport og framlegge den for styret, 

e)	 utøve de fullmakter som er fastsatt i artikkel 
24 nr. 2, når det gjelder byråets personale, 

f)	 utarbeide et utkast til overslag over byråets 
inntekter og utgifter i henhold til artikkel 38 
og gjennomføre budsjettet i henhold til 
artikkel 39. 

3.	 Administrerende direktør kan bistås av en eller 
flere enhetssjefer. Dersom administrerende 
direktør er fraværende eller forhindret i å 
utføre sine oppgaver, skal en av enhetssjefene 
tre inn i hans sted. 

Artikkel 31 

Oppnevning av byråets personale 

1.	 Administrerende direktør skal oppnevnes av 
styret på grunnlag av dyktighet og dokumen-
terte administrative og ledelsesmessige ferdig-
heter samt kompetanse og erfaring som er rele-
vant for jernbanesektoren. Styret skal treffe 
sine beslutninger med fire femtedels flertall av 
alle stemmeberettigede medlemmer. Kommi-
sjonen kan foreslå en eller flere kandidater. 
Styret skal ha fullmakt til å avskjedige adminis-
trerende direktør etter samme framgangsmåte. 

2.	 Administrerende direktør skal oppnevne de 
øvrige medlemmene av byråets personale i 
samsvar med artikkel 24. 

3.	 Administrerende direktørs mandatperiode skal 
være fem år og kan fornyes en gang. 

Artikkel 32 

Høring av administrerende direktør 

Hvert år skal administrerende direktør framlegge 
for Europaparlamentet en alminnelig rapport om 
byråets virksomhet. Europaparlamentet eller 
Rådet kan også når som helst be om en høring av 
administrerende direktør om ethvert spørsmål 
som gjelder byråets virksomhet. 

Artikkel 33 

Besøk i medlemsstatene 

1.	 For å kunne utføre de oppgavene som byrået er 
pålagt ved artikkel 8, 9, 10, 13 og 15, kan byrået 
gjennomføre besøk i medlemsstatene i samsvar 
med den politikk som styret har fastsatt. De na-
sjonale myndigheter i medlemsstatene skal til-
rettelegge arbeidet for byråets personale. 

2.	 Byrået skal underrette den medlemsstaten det 
gjelder, om det planlagte besøket, navnet på 
byråets bemyndigede tjenestemenn og på hvil-
ken dato besøket skal begynne. De tjeneste-
mennene i byrået som er bemyndiget til å 
foreta slike besøk, skal gjennomføre besøkene 
etter å ha framlagt en beslutning fra administre-
rende direktør som angir hensikten og målene 
med besøket. 

3.	 Ved avslutningen av hvert enkelt besøk skal 
byrået utarbeide en rapport som sendes til 
Kommisjonen og den medlemsstaten det gjel-
der. 

Artikkel 34 

Ansvar 

1.	 Byråets ansvar i kontraktsforhold skal styres av 
den lovgivningen som får anvendelse for den 
aktuelle kontrakten. 

2.	 De europeiske fellesskaps domstol skal ha 
kompetanse til å treffe avgjørelser i henhold til 
voldgiftsbestemmelser i kontrakter inngått av 
byrået. 

3.	 Når det gjelder ansvar utenfor kontraktsfor-
hold, skal byrået, i samsvar med de alminnelige 
prinsipper som er felles for medlemsstatenes 
lovgivning, erstatte eventuell skade som er for-
årsaket av dets avdelinger eller personale i for-
bindelse med utførelsen av deres oppgaver. 

4.	 De europeiske fellesskaps domstol skal ha 
kompetanse i tvister som gjelder erstatning for 
skade nevnt i nr. 3. 

5.	 Personalets personlige ansvar overfor byrået 
skal styres av bestemmelsene fastsatt i de ved-
tekter eller ansettelsesvilkår som gjelder for 
dem. 
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Artikkel 35 skapsår, som tilsvarer kalenderåret, og disse 
Språk overslagene skal føres opp i byråets budsjett. 

1.	 Styret skal avgjøre den språklige ordningen for Inntekter og kostnader skal balansere. 

byrået. På anmodning fra et styremedlem skal 2. Byråets inntekter skal bestå av: 

denne avgjørelsen være enstemmig. Medlems- – et bidrag fra Fellesskapet, 

statene kan henvende seg til byrået på det fel- – bidrag fra tredjestater som deltar i byråets 

lesskapsspråk de ønsker. arbeid, som fastsatt ved artikkel 36, 

2.	 De oversettelsesarbeider som er nødvendige – gebyrer for offentliggjøring, opplæring og 

for byråets virksomhet, skal utføres av Overset- andre tjenester som byrået yter. 

telsessenteret for Den europeiske unions insti- 3. Byråets kostnader skal omfatte kostnader til 

tusjoner. personale, administrasjon, infrastruktur og 
drift. 

4.	 Styret skal hvert år utarbeide et overslag over 
Artikkel 36 byråets inntekter og kostnader for det påføl-
Tredjelands deltakelse gende regnskapsåret på grunnlag av et utkast 
1.	 Byrået skal være åpent for deltakelse fra euro-

peiske land som har inngått avtaler med Felles-
skapet om å vedta og anvende fellesskapsretten 
på det området som omfattes av denne forord-
ning. 

fra administrerende direktør. Styret skal senest 
31. mars oversende Kommisjonen dette over-
slaget, som skal omfatte et utkast til stillings-
plan. 

5. Kommisjonen skal oversende Europaparla-
2.	 I samsvar med de relevante bestemmelsene i 

ovennevnte avtaler, skal det fastsettes nærmere 
regler for deltakelse i byråets arbeid fra disse 
landene, særlig arten og omfanget av slik delta-
kelse. Disse reglene skal blant annet omfatte 
bestemmelser om økonomiske bidrag og per-
sonale. De kan også inneholde bestemmelser 
om representasjon, uten stemmerett, i styret. 

Artikkel 37 

Innsyn 

mentet og Rådet (heretter kalt «budsjettmyn-
digheten») dette overslaget sammen med det 
foreløpige utkastet til alminnelig budsjett for 
Den europeiske union. 

6.	 På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen 
oppføre i det foreløpige utkastet til alminnelig 
budsjett for Den europeiske union de midler 
den anser som nødvendige når det gjelder stil-
lingsplanen og det tilskudd som skal belastes 
det alminnelige budsjettet, og skal framlegge 
dette for budsjettmyndigheten i samsvar med 
traktatens artikkel 272. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 7. Budsjettmyndigheten skal godkjenne de
1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til bevilgningene som skal være tilskudd til 
Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonen byrået. Budsjettmyndigheten skal vedta stil-
dokumenter15 skal gjelde for de dokumenter som lingsplanen for byrået.  
byrået har. 

Styret skal vedta de praktiske tiltak for gjen-
8.	 Budsjettet skal vedtas av styret. Det skal være 

endelig etter at det alminnelige budsjettet for 
nomføring av forordning (EF) nr. 1049/2001 innen Den europeiske union er endelig vedtatt. Om 
1. oktober 2004. nødvendig skal det justeres tilsvarende. 

De beslutninger som byrået treffer i henhold til 9. Styret skal så snart som mulig underrette bud-
artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan sjettmyndigheten om det har til hensikt å gjen-
påklages til Ombudsmannen eller bringes inn for nomføre prosjekter som kan ha betydelig øko-
De europeiske fellesskaps domstol etter henholds- nomiske følger for finansieringen av budsjettet, 
vis traktatens artikkel 195 og 230.	 særlig prosjekter som gjelder fast eiendom slik 

som leie eller kjøp av bygninger. Det skal 
Kapittel 6 underrette Kommisjonen om dette. Når en av 
Økonomiske bestemmelser budsjettmyndighetens parter har gitt underret-
Artikkel 38 ning om at den har til hensikt å avgi en uttalelse 
Budsjett om prosjektet, skal den sende sin uttalelse til 

styret innen seks uker etter underretningen om 1.	 Det skal utarbeides overslag over alle byråets prosjektet. inntekter og kostnader for hvert enkelt regn-

15 EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
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Artikkel 39 

Gjennomføring av og kontroll med budsjettet 

1.	 Administrerende direktør skal gjennomføre by-
råets budsjett. 

2.	 Senest 1. mars etter utgangen av hvert regn-
skapsår skal byråets regnskapsfører oversende 
Kommisjonen foreløpig regnskap sammen 
med en rapport om budsjett- og økonomistyrin-
gen i regnskapsåret. Kommisjonens regn-
skapsfører skal konsolidere de foreløpige regn-
skapene for institusjonene og de desentrali-
serte organene i samsvar med artikkel 128 i det 
alminnelige finansreglement. 

3.	 Senest 31. mars etter utgangen av hvert regn-
skapsår skal Kommisjonens regnskapsfører 
oversende Revisjonsretten foreløpig regnskap 
sammen med en rapport om budsjett- og øko-
nomistyringen i regnskapsåret. Rapporten om 
budsjett- og økonomistyringen i regnskapsåret 
skal også sendes til Europaparlamentet og 
Rådet. 
Revisjonsretten skal gjennomgå regnskapet i 
samsvar med traktatens artikkel 248. Den skal 
offentliggjøre en rapport om byråets virksom-
het hvert år. 

4.	 Når Revisjonsrettens bemerkninger til byråets 
foreløpige regnskap er mottatt, i henhold til 
artikkel 129 i det alminnelige finansreglement, 
skal administrerende direktør på eget ansvar 
utarbeide byråets endelige regnskap og fram-
legge det for styret til uttalelse. 

5.	 Styret skal avgi uttalelse om byråets endelige 
regnskap. 

6.	 Senest 1. juli etter utgangen av hvert regn-
skapsår skal administrerende direktør sende 
det endelige regnskapet og styrets uttalelse til 
Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og 
Revisjonsretten 

7.	 Det endelige regnskapet skal offentliggjøres. 
8.	 Administrerende direktør skal sende Revi-

sjonsretten et svar på dens bemerkninger 
senest 30. september. Administrerende direk-
tør skal også sende dette svaret til styret. 

9.	 Administrerende direktør skal på anmodning 
fra Europaparlamentet framlegge for Europa-
parlamentet alle opplysninger som er nødven-
dige for at dechargeprosedyren for det aktuelle 
regnskapsåret kan foregå på en tilfredsstillende 
måte, i samsvar med artikkel 146 nr. 3 i det 
alminnelige finansreglementet. 

10. Etter anbefaling fra Rådet som skal treffe sin 
beslutning med kvalifisert flertall, skal Europa-
parlamentet før 30. april i år N + 2, gi adminis-

trerende direktør decharge når det gjelder 
gjennomføring av budsjettet for år N. 

 Artikkel 40 

Finansreglement 

Styret skal vedta det finansreglement som skal 
gjelde for byrået, etter å ha rådført seg med Kom-
misjonen. Det kan ikke avvike fra forordning (EF, 
Euratom) nr. 2343/200216 med mindre et slikt 
avvik er nødvendig på grunn av byråets virksom-
het, og Kommisjonen har gitt sitt samtykke på for-
hånd. 

Artikkel 41 

Bedrageribekjempelse 

1.	 Forordning (EF) nr. 1073/1999 får i sin helhet 
anvendelse for det formål å bekjempe bedrage-
ri, korrupsjon og andre ulovlige handlinger. 

2.	 Byrået skal tiltre den tverrinstitusjonelle avtale 
av 25. mai 1999 om interne granskinger foretatt 
av Det europeiske kontor for bedrageribekjem-
pelse (OLAF) og skal umiddelbart vedta nød-
vendige bestemmelser som skal gjelde for hele 
byråets personale. 

3.	 Beslutninger vedrørende finansiering og de 
gjennomføringsavtaler og –instrumenter som 
følger av disse, skal uttrykkelig angi at Revi-
sjonsretten og OLAF om nødvendig kan gjen-
nomføre kontroller på stedet hos dem som mot-
tar midler fra byrået. 

Kapittel 7 

Alminnelige bestemmelser og sluttbestemmelser 

Artikkel 42 

Igangsetting av byråets virksomhet 

Byrået skal være i virksomhet innen 24 måneder 
etter at denne forordning trer i kraft. 

Artikkel 43 

Evaluering 

Fem år etter igangsetting av byråets virksomhet, 
skal Kommisjonen foreta en evaluering av gjen-
nomføringen av denne forordning, resultatene 
byrået har oppnådd, og dets arbeidsmetoder. Ved 
evalueringen skal det tas hensyn til synspunkter 
fra representantene for jernbanesektoren, partene 

16	 Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av 23. 
desember 2002 om rammefinansforordning for de organer 
som er omhandlet i artikkel 185 i rådsforordning (EF, Eura-
tom) nr. 1605/2002 om finansreglementet for De euro-
peiske fellesskaps alminnelige budsjett (EFT L 357 av 
31.12.2002, s. 72). 
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i arbeidslivet og kundeorganisasjonene. Evalue-
ringsresultatene skal offentliggjøres. Kommisjo-
nen skal om nødvendig foreslå endring av denne 
forordning. 

I den forbindelse skal Kommisjonen eventuelt 
framlegge et forslag til revisjon av bestemmelsene 
i denne forordning i lys av utviklingen for regule-
ringsbyråer, i samsvar med framgangsmåten fast-
satt i traktatens artikkel 251. Europaparlamentet 
og Rådet skal gjennomgå dette forslaget og særlig 
vurdere om sammensetningen av styret bør 
endres, i samsvar med den alminnelige rammen 
som skal vedtas for reguleringsbyråer. 

Artikkel 44 

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 medlemssta-
ter. 

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004. 

For Europaparlamentet For Rådet 
P. COX M. McDOWELL 
President  Formann 








