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TOELICHTING
MOTIVERING INZAKE SUBSIDIARITEIT
a)

Hat: is het doel van de voorgestelde maatregel in verband met de
verplichtingen van de Gemeenschap?
Het optreden heeft tot doel een regelgeving tot stand te brengen die
technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI) met een
verplicht karakter en geharmoniseerde normen omvat, ten einde de
interoperabiliteit van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen
te waarborgen, met inachtneming van de essentiële eisen, en zodoende
bij te dragen tot het openstellen van de markten voor vervoerdiensten
en kapitaalgoederen en het bevorderen van het concurrentievermogen van
de spoorwegsector in zijn geheel.

b)

Valt de voorgestelde maatregel onder een exclusieve bevoegdheid van de
Gemeenschap of onder een met de Lid-Staten gedeelde bevoegdheid?
Het optreden in kwestie valt onder een gedeelde bevoegdheid volgens
artikel 129 D van het EG-Verdrag.

c)

Hat is de communautaire dimensie van de aangelegenheid (hoeveel Lidstaten zijn er bij voorbeeld bij betrokken en welke oplossing gold tot
dusver)?
De communautaire dimensie vloeit voort uit het richtplan voor het
Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen dat voor alle Lid-Staten
geldt. Tot nog toe hebben de Lid-Staten niet afzonderlijk voor de
interoperabiliteit kunnen zorgen.

d)

Hat is, gelet op de mogelijkheden van de Gemeenschap en die van de LidStaten, de meest doelmatige aanpak?
De Lid-Staten zijn niet in staat, hetzij via een intergouvernementele
overeenkomst of via normalisatie, de wettelijke en operationele
technische bepalingen vast te stellen die voor de interoperabiliteit
nodig zijn.

e)

Helke concrete meerwaarde levert het voorgenomen optreden van de
Gemeenschap op en wat zijn de kosten van een niet-optreden van de
Gemeenschap?
Momenteel bestaan de nationale operationele voorschriften en technieken
naast elkaar en is het grensoverschrijdende verkeer van
hogesnelheidstreinen slechts mogelijk door alle nationale voorschriften
na te leven. De investeringskosten voor dit grensoverschrijdende
verkeer zijn daardoor buitensporig hoog. Het communautaire optreden
vereist in een eerste fase weliswaar een niet geringe investering, maar
op middellange en lange termijn zal het een aanzienlijke verlaging van
de kosten voor dit grensoverschrijdende verkeer mogelijk maken,
aangezien de toegang tot het net eenvoudiger en gemakkelijker wordt en
zowel de exploitanten als de industrie van de schaalvergroting zullen
kunnen profiteren.
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f)

Over welke middelen beschikt de Gemeenschap om op te treden?
De Gemeenschap kan overgaan tot aanmoediging van de normalisatie,
harmonisatie van de essentiële eisen en vaststelling van de
uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de technische parameters.
De nationale wetgevingen van de Lid-Staten zijn gebaseerd op
uiteenlopende opvattingen met betrekking tot gebieden zoals veiligheid,
bescherming van de gezondheid, bescherming van de consumenten,
bescherming van het milieu, betrouwbaarheid/beschikbaarheid alsook
technische compatibiliteit en exploitatie. De exploitanten moeten aan
verplichte en uiteenlopende technische parameters voldoen. Om tot een
adequaat niveau van interoperabiliteit te komen is harmonisatie van de
technische basisparameters noodzakelijk.

g)

Is een uniforme regeling nodig of kan worden volstaan met een richtlijn
die de algemene doelstellingen aangeeft en de uitvoering aan de Lidstaten overlaat?
De gekozen maatregel voor het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen is een richtlijn die is gebaseerd op artikel
129 D, derde streepje, van het EG-Verdrag. Het betreft een totale
maatregel voor de aspecten in verband met de kritische samenstellende
delen en de subsystemen, waarbij de vergunning om in het net te worden
opgenomen niet kan worden verleend op basis van een minder dwingende
maatregel (normalisatie of wederzijdse erkenning). Voor de kritische
samenstellende delen voorziet de richtlijn in een communautaire
procedure die is gebaseerd op de beginselen van Besluit 90/683/EEG van
13 december 1990 betreffende de toepassing van de modules.
Voor de subsystemen voorziet de richtlijn, ten behoeve van de
interoperabiliteit, in een communautaire procedure voor
inbedrijfstelling. In deze beide gevallen heeft de harmonisatie
betrekking op de essentiële eisen alsook op de technische specificaties
inzake interoperabiliteit, terwijl de toepassing aan de Lid-Staten en
aan de Europese normalisatie wordt overgelaten.
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INLEIDING
1.

Voor de geleidelijke verwezenlijking van het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen uitgaande van bestaande of nog aan te leggen
nationale netten moet gezorgd worden voor de onderlinge aansluiting en
de interoperabiliteit van de infrastructuren, het vast materieel, de
logistieke systemen en het overige materieel.

2.

Tot de ontwikkeling van de hogesnelheidstrein bleef het
grensoverschrijdend treinverkeer tussen de nationale netten beperkt tot
passagiersrijtuigen en vrachtwagons waarbij de locomotief en het
treinpersoneel werden gewisseld, hetgeen over het algemeen nog steeds
het geval is. Deze situatie is onverenigbaar met het idee van de
hogesnelheidstrein die gebruik maakt van een geïntegreerd en coherent
Europees spoorwegnet.
,
Tot nog toe geschiedt de exploitatie van elk net en het treinverkeer
binnen de nationale grenzen op basis van de ter zake dienende
wettelijke, technische en operationele bepalingen die van staat tot
staat sterk uiteenlopen en voor het overgrote deel onverenigbaar zijn.
Dit is met name het geval voor wat betreft de veiligheid, het milieu,
de technische eigenschappen van de infrastructuur en de afmetingen, het
elektrische voedingsysteem, de seingeving en de regeling van het
verkeer alsmede de exploitatievoorschriften.

3.

Uit het voorgaande blijkt dat de Lid-Staten niet afzonderlijk de nodige
maatregelen hebben kunnen treffen om te zorgen voor de
interoperabiliteit van het Europese net voor hogesnelheidstreinen. Deze
interoperabiliteit heeft uiteraard een gemeenschappelijke dimensie die
nog eens benadrukt wordt door de bepalingen met betrekking tot de
openstelling van de markten in de sector vervoer (Richtlijn 90/531/EEG)
en betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap
(Richtlijn 91/440/EEG).
Al deze redenen zijn voor de Commissie aanleiding geweest om op
gemeenschappelijk niveau actie te ondernemen in de vorm van de
uitwerking van een voorstel voor een richtlijn gericht op de
totstandbrenging van de interoperabiliteit van het Europese netwerk
voor hogesnelheidstreinen.
Dit voorstel is gebaseerd op de bepalingen van de artikelen 129 B,
129 C en 129 D van titel XII van het EG-Verdrag betreffende
transeuropese netwerken.
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4.

De werkzaamheden van de Commissie met betrekking tot het Europese
HST-netwerk zijn begin 1990 formeel begonnen ingevolge een verzoek van
de Raad.
In zijn resolutie van 4 en 5 december 1989 heeft de Raad de Commissie
namelijk uitgenodigd een werkgroep op hoog niveau samen te stellen uit
regeringsvertegenwoordigers uit de Lid-Staten en vertegenwoordigers van
de Europese spoorwegen, waarbij zich later die van de Europese
spoorwegindustrie hebben gevoegd. Deze groep moest worden geraadpleegd
over een vóór 31 december 1990 op te stellen richtplan dat ter
goedkeuring aan de Raad zou worden voorgelegd.
De werkgroep werd tevens geraadpleegd over de normen en
gemeenschappelijke technische kenmerken die het moderne treinverkeer op
dit net mogelijk maken en zorgen voor de compatibiliteit qua technieken
en infrastructuren tussen de verschillende delen van dit net.

5.

De groep op hoog niveau heeft haar rapport binnen de daartoe gestelde
termijn ingediend, namelijk in de loop van november 1990. Dit is een
stuk waarin een representatief richtplan voor een Europees HST-net
centraal staat en waarbij het jaar 2010 is gekozen als streefdatum voor
de verwezenlijking. Dit plan is niet rigide aangezien het nooit definitief mag vastliggen en voortdurend moet kunnen worden aangepast aan de
politieke, economische en sociale ontwikkeling van de Gemeenschap.
Een onderzoek naar de nationale plannen heeft als uitgangspunt gediend
voor de opstelling van het plan dat slechts de voor de opzet van het
Europese net noodzakelijke lijnen omvat en enerzijds de samenhang van
het Europese net beoogt en anderzijds gericht is op de integratie van
het grootste deel van het communautaire gebied.

6.

Het verslag van de groep op hoog niveau besteedt veel aandacht aan de
technische compatibiliteit, die op een zodanig niveau moet zijn dat de
hogesnelheidstreinen op verschillende typen lijnen kunnen rijden. Om
historische redenen zijn de infrastructuren en het materieel momenteel
zeer verschillend.
In het hoofdstuk over de technische compatibiliteit wordt het totale
systeem onderverdeeld in subsystemen die zeer gedetailleerd worden
geanalyseerd en worden de basiselementen daarvan ingedeeld naar
oorsprong waarbij het belang en de urgentie van harmonisatie daarvan
wordt aangegeven.

7.

In zijn resolutie van 17 december 1990 heeft de Raad positief
geoordeeld over de werkzaamheden in verband met de opstelling van een
richtplan waarin de belangrijkste activiteiten voor de verwezenlijkingen van het Europese net worden aangegeven. De Raad heeft
eveneens vastgesteld dat vorderingen zijn gemaakt bij de formulering
van de voorwaarden voor de compatibiliteit van de infrastructuren, de
uitrusting en het materieel en voor het internationale treinverkeer,
met andere woorden voor de interoperabiliteit van het net.
De Raad heeft nota genomen van het voornemen van de Commissie een
ontwerp-richtlijn op te stellen betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van
het treinverkeer en de noodzaak benadrukt zo spoedig mogelijk
gemeenschappelijke initiatieven te ontplooien gericht op de
harmonisatie van de besturingssystemen.
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8.

Kenmerkend voor het Europese HST-net is een verbetering van de
commerciële snelheid en derhalve een vermindering van de reistijd. De
maximumsnelheid van de HS-treinen hangt af van de geografische,
demografische en economische eigenschappen van de betrokken gebieden.
Doorgaans ligt deze snelheid hoger dan 160 km/h en kan zij meer dan
300- km/h bedragen.

9.

Volgens de omschrijving van de groep op hoog niveau bestaat het
Europese HST-net uit verbindingen die kunnen worden gebruikt door
HS-materieel.
Binnen dit net worden drie verschillende soorten lijnen onderscheiden :

-

lijnen bestemd voor snelheden die over het algemeen groter zijn dan
of gelijk zijn aan 250 km/h;
lijnen die zijn aangepast aan snelheden die liggen in de orde van
grootte van 200 km/h;
overige lijnen van het Europese net.

De baanvakken die in stadsgebieden liggen zijn, ongeacht hun verdere
eigenschappen, aangepast aan de lijnen waarop zij zijn aangesloten.
10.

Het richtplan, waarvoor het jaar 2010 als streefdatum voor de
voltooiing is gekozen, omvat de lijnen die essentieel zijn voor de
aanleg van het Europese net. In de vorm waarin het in het verslag van
december 1990 werd omschreven omvatte het richtplan :
-

9.000 km nieuwe lijnen;
15.000 km aangepaste lijnen;
1.200 km verbindingslijnen.

Het richtplan dient als uitgangspunt en moet periodiek worden aangepast
om rekening te houden met de politieke, economische en sociale
ontwikkeling van de Gemeenschap. Het richtplan wordt momenteel
bijgewerkt.
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11.

De totstandbrenging van het net gaat naar raming 150 miljard ecu voor
de infrastructuur kosten en 50 miljard ecu voor het rollend materieel.
Deze globale bedragen omvatten niet de reeds gemaakte kosten in bij
voorbeeld Duitsland (ICE), Spanje (AVE), Frankrijk (TGV) en Italië
(SAV) of die voor projecten welke momenteel in uitvoering zijn, te
weten EUROSTAR Transmanche en PBKA. Deze laatste twee projecten zijn de
eerste echte onderdelen van een transeuropees net.

12.

Als uitsluitend HS-treinen worden beschouwd die in principe zijn
ontworpen om snelheden te bereiken van meer dan 300 km/h zijn er drie
verschillende systemen ontwikkeld om te voldoen aan de voorwaarden van
de nationale netten die van deze treinen gebruikmaken, namelijk :
de Franse TGV voor de SNCF,
de Duitse ICE voor de DB,
de Italiaanse ETR 500 voor de FS.
De drie andere gebruikte typen die worden gebouwd of zijn besteld zijn
afgeleiden van de Franse TGV.
Dit zijn de volgende :
de
de
BR
de

Spaanse AVE die door RENFE wordt gebruikt,
EUROSTAR voor de Kanaaltunnel die wordt gebouwd voor de SNCF, de
en de NMBS,
PBKA die besteld is door de SNCF, de NMBS, de NS en de DB.

In de onderstaande tabel I wordt de situatie rond het bestaande of
geplande materieelpark aangegeven alsmede de voornaamste eigenschappen
van elk systeem.

Tabel

I

HST-TREINEN IN DE EG

Treinstel
Land/Systeem

In gebruik

(IG)

Ingebruikname (IGB)

In aanbouw

(IA)

In bestelling

(IB)

FR/TGV

Samenstelling
M: motorwagen
A: aanhangrijtuig

Energietoevoer

Aantal

min. ecu

TGV - Zuidoost (IG)

Geleed

2M + 8A

Twee spanningen

108

930

(IGB'89)

TGV - Atlantisch (IG)

Geleed

2M + 10A

Twee spanningen

105

1200

(IGB'93)

TGV - Net (IA)

Geleed

2M + 8A

90

1060

(IGB'95)

TGV - 2 Niveaus (IA)

Geleed

2M + 8A

Twee/drie
spanningen
Twee spanningen

100

1450

AVE (IG)

Geleed

2M + 8A

Twee spanningen

16

310

FR,GB,BL/TGV Kanaaltunnel (IGB'94)

EUROSTAR (IA)

Geleed

2M + 18A

Drie spanningen

38

1160

FR,B,NL,DE (IGB'96)

P.B.K.A. (IB)

Geleed

2M + 8A

Vier spanningen

37

690

DE/ICE

(IG)

Nietgeleed

2M + H A

Eén spanning

60

H60

(IA)

Nietgeleed

2M + 12A

Twee spanningen

30

720

ES/TGV

(IGB'81)

Type

Totale waarde

(IGB'92)

(IGB'91)

IT/ETR 500

I
0>
I

13.

- 7 Elk van de drie basissystemen (TGV, I.CE., ETR 500) wordt gebouwd door
de nationale industrie van het land waar het net wordt geëxploiteerd.
In de afgelopen vijf jaar hebben deze nationale industrieën zich
voornamelijk geconcentreerd rond de grote bedrijven in de sector zware
elektromechanische industrie :

-

G.E.C.-ALSTHOM (FR, GB, BE, ES) voor de TGV, de AVE, de EUROSTAR en
de P.B.K.A.;
SIEMENS, A.B.B., AEG Westinghouse voor de ICE;
ANSALDO, BREDA, ABB, FIAT voor de 'ETR 500.

De grote assemblagebedrijven worden bevoorraad door een groot aantal
verschillende toeleveranciers die voornamelijk bestaan uit kleine en
middelgrote ondernemingen.
Voor 1991 bedroeg het aandeel van de vervoerstak in het omzetcijfer van de
voornaamste Europese groepen slechts een paar procent behalve bij
G.E.C.-ALSTHOM waar het aandeel 19 % beliep. De cijfers staan vermeld in de
onderstaande tabel II.
Tabel II

Groep

Totaal omzetcijfer

Miljard
ecu
GEC-ALSTHOM
ABB
SIEMENS
FIAT

14.

7
21
37
32

Jaar

1991
1990
1990
1990

Aandeel van het
spoorvervoer

%

Miljard
ecu
1,3
1
0,6
0,2
'.

*
*

19
4
2
< 1
'.—

Buiten de Europese Gemeenschap is het HS-segment in Japan sinds 1964
sterk ontwikkeld met de Shinkansen ("Bullet Train"); voordat de Japanse
spoorwegen in 1988 werden geprivatiseerd en in kleine regionale
maatschappijen werden opgesplitst maakte deze een periode van
achteruitgang door, maar hij heeft zich sindsdien met hernieuwd elan
verder kunnen ontwikkelen.
Dank zij haar ervaring kan de Japanse spoorwegindustrie concurreren met
Europese constructeurs. Dit was het geval in Spanje, geldt momenteel
voor Zuid-Korea en Taiwan en zal ongetwijfeld in de toekomst een rol
spelen in Noord-Amerika en in Midden- en Oost-Europa en de landen van
het GOS.
In tabel III staan de voornaamste eigenschappen van de verst gevorderde
projecten vermeld. De vertegenwoordigers van de Europese systemen TGV
en ICE leveren op deze markten een hevige concurrentiestrijd.

Tabel III - GROTE PROJECTEN BUITEN EUROPA EN JAPAN

Land

Australië

Canada

Project

Sydney - Melbourne

Ingebruikname

Uitgesteld

Lengte km

Max snelheid
km/h

850

1215

350

Quebec Montreal Ottawa
Toronto Windsor

2000

300

Zuid-Korea

Seoul - Pusan

1998/2000

445

300

Taiwan

Taipei - Kaoshiung

1997/1999

400

280/300

Texas (VS)

Dallas - Houston
San Antonio

1998

980

320

Totale kosten
x 1 miljard

Aantal
treinstellen

Aantal
zitplaatsen per
treinstel

Kosten van het
rollend
materieel
min.

7 Aus S
4,5 ecu

I
00

I

7,1 CAN %
5,1 ecu
8,3 USD
6,9 ecu

48

1000 tot
1300

17.5 USD
14.6 ecu

50

800

5,7 USD
4,75 ecu

34

1300 USD
1080 ecu
2100 tot 2600USD
1750 tot 2170ECU
900 USD
780 ecu
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15.

Zoals reeds in het bovenstaande is benadrukt is het spoorwegnet in
ieder land gedurende de afgelopen 150 jaar opgebouwd als een volledig
geïntegreerd systeem onder de verantwoordelijkheid van nationale
maatschappijen die van de toezichthoudende instanties, op basis van een
algemene kaderwetgeving, zeer uitgebreide bevoegdheden op het gebied
van beheer, exploitatie en ontwikkeling hadden gekregen. De
compartimentering die daarvan het gevolg was verhindert nu dat
hogesnelheidstreinen onbelemmerd gebruik kunnen maken van de
verschillende delen van de netwerkinfrastructuur die wordt gevormd door
naast elkaar bestaande nationale netwerken.

16.

De samenhang van een dergelijk netwerk vereist een voldoende mate van
harmonisatie van :
-

de nationale regelgevingen, met name wat betreft de bepalingen
inzake veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming;
de technische kenmerken die bepalend zijn voor de compatibiliteit
van :
infrastructuren
energievoorzieningssystemen
installaties voor onderhoud
besturingssystemen
het rollend materieel
de exploitatievoorwaarden, alsmede de bepalingen inzake de
fundamentele behoeften van de gebruikers.

17.

Dit betekent niet dat naar een universeel systeem moet worden
gestreefd. Wel is het zo dat zonder een bepaalde mate van harmonisatie
de totstandbrenging van het Europese netwerk, zoals die in het
richtplan is aangegeven, op zeer grote technische, operationele en
economische moeilijkheden zal stuiten. De werkzaamheden die reeds aan
de gang zijn of waarvoor reeds opdracht is gegeven zijn hiervan het
beste bewijs.
Dit geldt bij voorbeeld voor de hogesnelheidstrein die straks door de
Kanaaltunnel moet gaan rijden en die wordt aangeduid met het acroniem
T.M.S.T. (Trans Manche Super Train) of ook wel EUROSTAR wordt genoemd,
en voor de P.B.K.A. (Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam).

18.

Het is bijna altijd mogelijk een systeem te ontwerpen dat aan
uiteenlopende eisen en specificaties voldoet. Daartoe moeten alle
maatregelen worden getroffen om te kunnen werken met verschillende
energievoorzienings- en besturingssystemen, en te voldoen aan de
diverse voorschriften op het gebied van brandveiligheid, geluidshinder,
elektromagnetische compatibiliteit, enz...
Dit heeft echter niet alleen hoge extra ontwikkelings- en aanlegkosten
tot gevolg, maar ook langere termijnen en in veel gevallen ook
vertraging, hetgeen dan weer leidt tot een omvangrijker
kapitaalinvestering, en daarnaast ook hogere exploitatie- en
onderhoudskosten. Daardoor worden de betrouwbaarheid en de

- 10 beschikbaarheid van het systeem en bijgevolg ook de kwaliteit van de
dienstverlening aan de gebruikers uitgehold.
Dit alles staat een economisch beheer in de weg en gaat dus ten koste
van het concurrentievermogen van het systeem, te meer daar voor elke
nieuwe verbinding wellicht nieuwe ontwikkelingen ter hand moeten worden
genomen.

19.

De totstandbrenging van een adequaat interoperabiliteitsniveau, m.a.w.
een niveau waarbij voor alle betrokkenen, met inbegrip van de
gebruikers, een optimaal evenwicht tussen kosten en baten wordt
bereikt, moet dan ook worden nagestreefd. In tabel IV wordt het effect
van het ontbreken van interoperabiliteit op de kosten van rollend
materieel, per zitplaats, weergegeven.
Interoperabiliteit betekent echter niet dat elke trein in staat moet
zijn om het even welk traject binnen het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen af te leggen, maar wel dat, binnen het kader van
Titel XII van het EG-Verdrag en van Richtlijn 91/440/EEG, elk
vervoerbedrijf dat dit wenst in staat moet worden gesteld tegen een zo
economisch mogelijke kostprijs een commerciële dienst op elk traject
van zijn keuze te exploiteren.

TABEL IV:

EFFECT VAN HET ONTBREKEN VAN INTEROPERABILITEIT OP DE KOSTEN VAN HET ROLLEND MATERIEEL

TYPE

Samenstelling van de
treinstellen
M: motorwagen
A: aanhangrijtuig

Treinstellen :
Aantal
plaatsen

Treinstellen :
kosten per
stuk
miljoen FF

Kosten per zitplaats

ecu

Index

TGV-Zuidoost (SNCF)

2 M +

8A

386

± 70

±27.000

84

TGV-Atlantisch (SNCF)

2 M + 10 A

480

± 80

±25.000

78

TGV-Net (SNCF)

2 M +

8 A

377

± 80

±32.000

100

TGV - 2 N (SNCF)

2 M +

8A

545

±100

±27.500

86

TMST - EUROSTAR (SNCF,BR,

2 M + 18 A

794

±210

±40.000

125

NMBS)
P.B.K.A. (SNCF, DB, NMBS,
NS)

2 M +

377

±130

±52.000

162

Basis 100:

8A

TGV - Net (tuée en drie spanningen)

20.

21.

- 12 Voorts moeten voor alle typen materieel en uitrusting die deel uitmaken
van het systeem de juiste omstandigheden worden geschapen voor de
totstandbrenging van een open en concurrentiegerichte markt, met name
op basis van Richtlijn 90/531/EEG, die betrekking heeft op de
openstelling van de markten in de voorheen uitgesloten sectoren.

Uit het voorgaande blijkt dat voor de totstandbrenging van
interoperabiliteit binnen het hogesnelheidsnetwerk op communautair
niveau harmonisatiemaatregelen moeten worden genomen.
Deze maatregelen betreffen de fundamentele technische parameters, de
interfaces tussen de verschillende onderdelen van het systeem, de
regels voor de exploitatie en de bepalingen in de nationale regelgeving
inzake veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.

22.

Deze maatregelen moeten functionele relaties tussen de verschillende
samenstellende delen van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen
waarborgen. Het is in dit weefsel van onderlinge relaties dat het
interoperabiliteitsconcept, dat binnen een communautair kader moet
worden gerealiseerd, gestalte moet krijgen.
Dit communautaire kader moet het mogelijk maken een structuur vast te
stellen van essentiële eisen, fundamentele parameters, met name met
betrekking tot de interfaces, alsook van procedures die moeten gelden
voor alle betrokkenen, namelijk in de eerste plaats de Lid-Staten, maar
ook de economische subjecten en meer bepaald de beheerders van de
infrastructuur, de spoorwegmaatschappijen en de spoorwegindustrie die
daaraan moeten meewerken.

23.

Een dergelijke opzet vereist de vaststelling, overeenkomstig het
subsidiariteitsbeginsel, van een richtlijn inzake de interoperabiliteit
van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen. Het is namelijk zo
dat noch door de vrijwillige opstelling van technische normen door de
economische subjecten zonder bemoeienis van derden, noch door de
wederzijdse erkenning van de bestaande nationale bepalingen de
politieke en technische problemen kunnen worden opgelost die de
integratie, de samenhang en de interoperabiliteit van het geplande
transeuropese netwerk, in de weg staan.

- 13 OPZET EN INHOUD VAN DE RICHTLIJN

24.

Het voorstel voor een richtlijn inzake interoperabiliteit is het
basiselement van een structuur op drie niveaus :

-

25.

het eigenlijke voorstel voor een richtlijn;
de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI);
alle andere Europese specificaties, met name de Europese normen
opgesteld door de Europese normalisatieinstellingen : CEN, CENELEC
en ETSI.

In het voorstel voor een richtlijn wordt het Europese netwerk in zijn
totaliteit en zijn complexe samenhang beschouwd; het voorstel heeft
betrekking op de infrastructuur, de vaste uitrusting, de logistieke
systemen en het rollend materieel, alsmede de samenstellende delen die
uit het oogpunt van interoperabilieit een kritische rol spelen.
Om operationele redenen is het totale systeem opgesplitst in een aantal
subsystemen :
-

infrastructuur;
energie;
onderhoud;
besturing en seingeving;
rollend materieel;
milieu;
exploitatie;
gebruikers.

Zoals reeds in het verslag van de groep op hoog niveau van
december 1990 was gedaan, zijn voor elk subsysteem de elementen,
namelijk samenstellende delen of interfaces, die uit het oogpunt van
interoperabiliteit een kritische rol spelen, geïnventariseerd.

26.

Tenslotte worden in het voorstel in algemene zin, namelijk als
resultaatsverplichting, de essentiële eisen omschreven die op het
gebied van veiligheid, gezondheid, milieubescherming,
consumentenbescherming, technische compatibiliteit en operationele
aspecten moeten worden nageleefd om de interoperabiliteit van het
systeem te garanderen.
Voor elk subsysteem zullen indien nodig deze essentiële eisen nader
worden gepreciseerd in de "technische specificaties inzake
interoperabiliteit" (TSI).

27.

De technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI) vormen het
tweede niveau van de voorgestelde opzet.
Voor elk subsysteeem worden dus indien nodig in de TSI de essentiële
eisen gepreciseerd, de fundamentele parameters (profielen, spanning,
enz.) bepaald, wordt aangegeven welke samenstellende delen en
interfaces uit het oogpunt van interoperabiliteit een kritische rol
spelen en worden de procedures voor de beoordeling van de conformiteit
of de geschiktheid voor gebruik vastgesteld.

- 14 De TSI worden in opdracht van de Commissie uitgewerkt door de
deskundigen van de spoorwegmaatschappijen en de spoorwegindustrie en
vastgesteld volgens de in de richtlijn opgenomen procedure.

28.

Voor de samenstellende delen en de voor de interfaces geldende
voorwaarden die kritisch zijn voor de interoperabiliteit, zullen de
nodige technische specificaties worden opgesteld door de
gespecialiseerde organisaties, meer bepaald, wat de Europese normen
betreft, door de CEN, het CENELEC en E.T.S.I.
In dergelijke gevallen zal de beoordeling van de conformiteit of van de
geschiktheid voor gebruik op verzoek van de fabrikant worden uitgevoerd
door de daartoe door de Lid-Staten aangemelde instanties, en zal de
fabrikant de EG-conformiteitsverklaring opstellen overeenkomstig de
voorschriften van de richtlijn en op basis van de in de desbetreffende
TSI opgenomen modules.
Overeenkomstig Richtlijn 90/531/EEG, die betrekking heeft op de
openstelling van de markten in de voorheen uitgesloten sectoren, moet,
wanneer een Europese specificatie bestaat, bij de beoordeling verplicht
van deze specificatie worden uitgegaan.

29.

In dit verband dient te worden opgemerkt dat het er, wat de spoorwegen
betreft, niet alleen om gaat te beoordelen of een afzonderlijk
onderdeel strikt in overeenstemming is met de desbetreffende technische
specificaties.
In veel gevallen is het namelijk de geschiktheid voor gebruik van een
samenstellend deel, beschouwd binnen de context van zijn toepassing in
het spoorwegverkeer, met name wat de interfaces betreft, die moet
worden beoordeeld aan de hand van een aantal technische specificaties
van functionele aard. Formeel gezien verschilt dit laatste geval niet
van het vorige, zodat bij de uitvoering van de procedure gebruik moet
worden gemaakt van de in Besluit 90/683/EEG opgenomen modules, op
voorwaarde dat de nodige technische specificaties beschikbaar zijn.

30.

Voor de subsystemen wordt de conformiteit met de essentiële eisen
getoetst aan de TSI, volgens de daartoe in de richtlijn vastgestelde
procedure.
Deze procedure wordt afgewikkeld door een aangemelde instantie op
verzoek van een aanbestedende dienst, die vervolgens de EG-keuringsverklaring opstelt. Op basis van deze verklaring geeft de betrokken
Lid-Staat toestemming om het subsysteem in gebruik te nemen.
Er dient hier op te worden gewezen dat de geschiktheid van een complex
systeem om een bepaalde prestatie te leveren niet kan worden bewezen
door extrapolatie van de geschiktheid van elk van de onderdelen voor
het gebruik waarvoor het binnen het subsysteem is bestemd. Daarom moet
elk subsysteem steeds in zijn geheel worden beschouwd, met inbegrip van
het aspect exploitatie, met name wanneer het bestemd is voor
dienstverlening aan het publiek.

31.

- 15 De aangemelde instanties moeten voldoen aan de in de richtlijn
neergelegde criteria. Voor de spoorwegen geldt thans dat zij zelf de
rol van de aangemelde instanties vervullen en daardoor tegelijk rechter
en partij zijn. Nu Richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling
van de spoorwegen in de Gemeenschap en Titel XII van het EG-Verdrag,
die betrekking heeft op het transeuropese netwerk, in werking zijn
getreden, kan deze situatie niet voortduren en moeten instanties worden
aangewezen voor aanmelding. In de meeste Lid-Staten zijn er naast de
spoorwegen zelf weinig organisaties die over de nodige materiële en
personele middelen beschikken om deze taak te vervullen. Gezien deze
situatie is in de richtlijn bepaald dat de beheerders van de
infrastructuur, met inachtneming van een aantal voorwaarden die een
onpartijdig optreden moeten waarborgen, met deze activiteiten kunnen
doorgaan, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij de nodige maatregelen
treffen om aan de criteria van de richtlijn te beantwoorden.

- 16 SAMENWERKING

32.

Hoewel samenwerking tussen de betrokken partijen, namelijk de
Lid-Staten, de spoorwegmaatschappijen en de spoorwegindustrie, één van
de doelstellingen van de richtlijn is en daarin dus als zodanig is
vermeld, is zij zo belangrijk voor de totstandbrenging van de
transeuropese netwerken dat dit aspect speciaal dient te worden
belicht.

33.

Voor de Lid-Staten, die in dit verband een regulerende taak hebben,
loopt deze samenwerking met name via het permanent comité dat bij de
richtlijn wordt ingesteld om alle met de tenuitvoerlegging en de
toepassing van de richtlijn samenhangende kwesties te behandelen. Het
overleg binnen dit comité is onmisbaar voor een geïntegreerde en
samenhangende ontwikkeling van het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen, mede gezien de toeneming van het aantal
spoorwegmaatschappijen die wordt verwacht als gevolg van de reeds in
verschillende Lid-Staten overwogen hervormingen.
Andere factoren die deze toeneming zullen bevorderen zijn de
ontwikkelingen die waarschijnlijk teweeg zullen worden gebracht zowel
door Richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen
in de Gemeenschap als door Titel XII van het EG-Verdrag, die betrekking
heeft op de transeuropese netwerken. Dit soort problemen doet zich met
name voor in de Verenigde Staten, waar vele tientallen - overwegend
particuliere - spoorwegmaatschappijen gezamenlijk gebruik maken van de
bestaande infrastructuur, en waar veiligheidsaspecten ressorteren onder
de FRA (Federal Railroad Administration).
Op Europees niveau bestaat een intergouvernementeel akkoord, dat reeds
in 1882 werd ondertekend. De laatste besluiten van de bij dit akkoord
ingestelde technische eenheid dateren van 1938 en zijn nu achterhaald.
Bovendien zijn niet alle Lid-Staten partij bij dit akkoord en zijn er
daarnaast ook derde landen aangesloten.

34.

Wat de betrokken economische subjecten betreft, in hoofdzaak de
spoorwegen en de industrie, wordt samengewerkt binnen een
representatieve gemeenschappelijke instantie; deze samenwerking heeft
ten doel een bijdrage te leveren aan de opstelling van de technische
specificaties inzake interoperabiliteit (TSI).
Tot dusver was samenwerking tussen de spoorwegen en de industrie
onbestaande. Alleen de spoorwegen werkten onderling samen binnen de
UIC (Internationale Spoorwegunie) en de ESG {Europese Spoorwegengemeenschap) voor wat betreft de met het communautaire beleid
samenhangende vraagstukken.

35.

Zo zijn er over een aantal technische kwesties, met name in verband met
het internationale verkeer van passagiersrijtuigen en vrachtwagons,
UIC-fiches opgesteld. Momenteel zijn er nog geen UIC-fiches die
betrekking hebben op de problematiek van de hogesnelheidstrein. Gezien
de voor de opstelling en goedkeuring daarvan gevolgde procedure ziet
het er in principe overigens niet naar uit dat zij in ongewijzigde vorm
in het kader van Richtlijn 90/531/EEG kunnen worden gebruikt.

- 17 Om dit mogelijk te maken zouden zij in Europese specificaties en met
name in Europese normen moeten worden omgezet binnen de door de CEN,
het CENELEC en ETSI opgerichte technische comités; laatstgenoemde
instanties vormen een bijkomend forum voor samenwerking tussen de
spoorwegen en de industrie.
Om aan al deze werkzaamheden te kunnen deelnemen heeft de Europese
spoorwegindustrie haar branche-organisatie geherstructureerd en
operationeel gemaakt; het betreft de UNIFE (Unie van Europese
spoorwegindustrieën).

36.

Tenslotte voorziet het voorstel voor een richtlijn in samenwerking
tussen de aangemelde instanties wat betreft de beoordeling van de
conformiteit of de geschiktheid voor gebruik van samenstellende delen
en de EG-keuring van subsystemen.
Op het terrein van de transeuropese netwerken, met name die voor
personenvervoer, ten aanzien waarvan de Lid-Staten een zeer grote
verantwoordelijkheid dragen, is deze samenwerking van bijzonder belang.
Voor de interoperabiliteit van een systeem is het namelijk een vereiste
dat de certificering wordt gekenmerkt door een hoge mate van
doorzichtigheid; het gaat hierbij namelijk om de totstandbrenging van
wederzijdse functionele relaties tussen de verschillende onderdelen of
deelsystemen binnen een geografische ruimte die zich uitstrekt over de
gehele Gemeenschap en later wellicht over heel Europa, en binnen een
open en concurrentiegerichte markt.
Van werkelijke doorzichtigheid kan slechts sprake zijn indien de
aangemelde instanties zo nauw mogelijk samenwerken.

TOT SLOT

37.

De kern van de voorgaande uiteenzetting is dat het voorstel voor een
richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk
voor hogesnelheidstreinen het noodzakelijke communautaire kader vormt
voor de totstandbrenging en de exploitatie van een geïntegreerd,
samenhangend en interoperabel transeuropees netwerk onder de beste
omstandigheden qua economische efficiëntie voor de staten, de
industrie, de exploitanten en last but not least de gebruikers.
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38.

Met de voorgaande overwegingen als uitgangspunt is het beschikkend
gedeelte van de richtlijn in zes hoofdstukken onderverdeeld.

39.

- 19 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Dit artikel heeft betrekking op de doelstelling van de richtlijn, die
erin bestaat de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen tot stand te brengen door maatregelen in de
verschillende stadia van het ontwerp, de aanleg, de geleidelijke
ingebruikneming en de exploitatie daarvan.
Wat het geografische aspect betreft, geldt de richtlijn voor de lijnen
die deel uitmaken van het richtplan voor het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen.

Artikel 2
In dit artikel wordt het toepassingsgebied van de harmonisatiebepalingen omschreven. Deze bepalingen hebben uitsluitend betrekking
op de parameters, samenstellende delen, interfaces en procedures die
noodzakelijk en toereikend zijn om de interoperabiliteit van het
Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen te waarborgen.

Artikel 3
In dit artikel wordt het netwerk gedefinieerd als een systeem van
infrastructuren, vaste installaties, logistieke voorzieningen en
rollend materieel. Dit systeem is onderverdeeld in subsystemen volgens
de indeling van de interoperabiliteitsvraagstukken in het rapport van
de groep op hoog niveau.
In dit artikel wordt het begrip samenstellend deel gedefinieerd als een
entiteit die bestemd is om deel uit te maken van het netwerk.
Ook wordt het begrip interoperabiliteit gedefinieerd als het geheel van
voorwaarden die moeten worden vervuld om elke erkende exploitant
toegang tot het netwerk te kunnen verschaffen. De algehele samenhang
van het netwerk is namelijk onmisbaar voor de totstandbrenging van een
concurrentiegerichte markt.

Artikel 4
Dit artikel schrijft de naleving voor van de essentiële eisen die
betrekking hebben op alle voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de
interoperabiliteit te realiseren.
Deze essentiële eisen, die betrekking hebben op veiligheid,
betrouwbaarheid, gezondheid, milieubescherming, consumentenbescherming,
technische compatibiliteit en exploitatie zijn in algemene zin
omschreven in bijlage III.

- 20 Artikel 5
In dit artikel wordt het begrip "technische specificatie inzake
interoperabiliteit" (TSI) geïntroduceerd; in de TSI worden de
essentiële eisen gepreciseerd, de fundamentele elementen van elk
subsysteem vastgesteld en met name bepaald welke samenstellende delen
een kritische rol spelen voor de interoperabiliteit. In dit artikel is
ook de voor de ontwikkeling en vaststelling van de TSI te volgen
procedure opgenomen.

40.

HOOFDSTUK II : KRITISCHE SAMENSTELLENDE DELEN

Artikelen 6 tot en met 12
In deze artikelen zijn de bepalingen gegroepeerd die voor het gebruik
van de kritische samenstellende delen moeten worden nageleefd en die
met name betrekking hebben op de inachtneming van de essentiële eisen
en de Europese specificaties, waaronder normen, de beoordeling van de
conformiteit of de geschiktheid voor gebruik, het gebruik van de
EG-conformiteitsverklaring, de vrijwaringsclausule alsmede op de
aangemelde instanties en de onderlinge samenwerking daarvan.

41.

HOOFDSTUK III : SUBSYSTEMEN

Artikelen 13 tot en met 19
Dit is een van de meest specifieke hoofdstukken over de met de
interoperabiliteit van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen
samenhangende vraagstukken. De artikelen in dit hoofdstuk betreffen de
taken en bevoegdheden van de Lid-Staten, de aanbestedende diensten, de
constructeurs en de aangemelde instanties. Zij bevatten bepalingen
inzake de toestemming voor ingebruikneming, de EG-keuringsprocedure en
de EG-keuringsverklaring met betrekking tot de naleving van de
essentiële eisen en de TSI, de taak van de aangemelde instanties en de
onderlinge samenwerking daarvan.

42.

HOOFDSTUK IV : AANGEMELDE INSTANTIES

Artikel 20
Dit artikel bevat de bepalingen die van toepassing zijn op de
aangemelde instanties en de desbetreffende verplichtingen van de LidStaten.

- 21 43

HOOFDSTUK V : COMITE

Artikel 21
Het betreft hier een comité van raadgevende aard dat de Commissie
bijstaat bij elk vraagstuk in verband met de tenuitvoerlegging en de
toepassing van de richtlijn. Het wordt geraadpleegd over de opdrachten
voor de opstelling van de TSI en de daarop betrekking hebbende
vrijwaringsclausule.

44.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikelen 22 tot en met 24
De artikelen van dit hoofdstuk leveren geen specifieke problemen op
vergeleken met andere, reeds van toepassing zijnde richtlijnen.

45.

Aan de hoofdstukken van het beschikkend gedeelte zijn de volgende acht
bijlagen gehecht :
BIJLAGE I

geografische en materiële gegevens.

BIJLAGE II

subsystemen.

BIJLAGE III

essentiële eisen.

BIJLAGE IV

fundamentele parameters.

BIJLAGE V

kritische samenstellende delen
EG-verklaring
- van conformiteit
- 'van geschiktheid voor gebruik.

BIJLAGE VI

subsystemen
EG-keuringsverklaring.

BIJLAGE VII

subsystemen
EG-keuring.

BIJLAGE VIII

Door de Lid-Staten in acht te nemen minimumcriteria bij
de aanmelding van instanties.

- 22 VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

INZAKE DE INTEROPERABILITEIT

VAN HET EUROPESE NETWERK VOOR HOGESNELHEIDSTREINEN

De Raad van de Europese Unie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid
op artikel 129 D, 3e alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie*1),

In samenwerking met het Europees Parlementa),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité( 3 ),

Gezien het advies van het Comité van de regio's(4),

Overwegende dat, om de burgers van de Europese Unie, de economische subjecten,
alsmede de regionale en lokale gemeenschappen in staat te stellen ten volle
profijt te trekken van de voordelen die verbonden zijn aan de totstandbrenging
van een ruimte zonder binnengrenzen, met name de onderlinge koppeling en de
interoperabiliteit van de nationale netwerken voor hogesnelheidstreinen,
alsmede de toegang tot deze netwerken, dienen te worden bevorderd;

Overwegende dat het richtplan voor een Europees netwerk voor
hogesnelheidstreinen is uitgewerkt door een werkgroep op hoog niveau,
samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, van de
Europese spoorwegmaatschappijen en van de Europese spoorwegindustrie, die door
de Commissie is bijeengeroepen naar aanleiding van het door de Raad in zijn
resolutie van 4 en 5 december 1989 gedane verzoek;

(1)
(2)
(3)
(4)
4)

PB ...
PB ...
PB
PB ...

- 23 Overwegende dat de Commissie in december 1990 bij de Raad een mededeling
betreffende dit netwerk voor hogesnelheidstreinen heeft ingediend en dat de
Raad in zijn resolutie van 17 december 1990(5) deze mededeling gunstig heeft
ontvangen;

Overwegende dat in artikel 129 C van het Verdrag is bepaald dat de Gemeenschap
alle maatregelen treft die nodig kunnen blijken om de interoperabiliteit van de
netwerken te verzekeren, met name op het gebied van de harmonisatie van de
technische normen;

Overwegende dat de commerciële exploitatie van hogesnelheidstreinen vereist dat
de infrastructuur en het rollend materieel optimaal op elkaar zijn afgestemd;
dat van deze afstemming de prestaties, de veiligheid, alsook de kwaliteit en de
kostprijs van de dienstverlening afhankelijk zijn en dat deze afstemming één
van de belangrijkste pijlers is van de interoperabiliteit van het Europese
netwerk voor hogesnelheidstreinen;

Overwegende dat Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991(6)
betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap inhoudt dat de
spoorwegondernemingen in toenemende mate toegang tot het netwerk moeten hebben
en dat daartoe dus interoperabiliteit van de infrastructuur, de installaties en
het materieel noodzakelijk is;

Overwegende dat de Lid-Staten verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de
naleving van de voor de spoorwegnetten in het algemeen geldende regels inzake
de veiligheid, de gezondheid en de bescherming van de consument bij het
ontwerp, de aanleg, de ingebruikneming en de exploitatie daarvan; dat zij ook
samen met de plaatselijke autoriteiten verantwoordelijkheid dragen op het
gebied van bodemgebruik, ruimtelijke ordening en milieubescherming; dat deze
verantwoordelijkheden een bijzondere relevantie hebben waar het netwerken voor
hogesnelheidstreinen betreft;

(5) PB C 33 van 8.2.1^1, blz. 1.
(6) PB L 237 van 24.8.1991.

- 24 Overwegende dat krachtens Richtlijn 85/337/EEG(7) een milieu-effectbeoordeling
is vereist van de aanleg van spoorwegen voor treinverkeer over lange afstand;

Overwegende dat de nationale regelingen en de door de spoorwegmaatschappijen
gehanteerde interne regels en technische specificaties aanzienlijke verschillen
vertonen; dat deze nationale regelingen en interne regels betrekking hebben op
technieken die specifiek zijn voor de nationale industrie; dat daarin
bijzondere afmetingen en inrichtingen worden voorgeschreven, alsmede speciale
kenmerken; dat deze situatie met name een belemmering vormt voor een onder
goede omstandigheden verlopend verkeer van hogesnelheidstreinen op het hele
Europese grondgebied;

(7) PB L 175 van 5.7.1985

- 25 Overwegende dat deze situatie gaandeweg tot zeer nauwe banden tussen de
nationale spoorwegindustrie en de nationale spoorwegmaatschappijen heeft
geleid, ten nadele van een daadwerkelijke openstelling van de markten; dat deze
industrie, wil zij haar concurrentievermogen op wereldschaal kunnen
ontwikkelen, over een open en concurrentiegerichte Europese markt moet kunnen
beschikken;

Overwegende dat dus voor de hele Gemeenschap geldende essentiële eisen inzake
veiligheid, gezondheid, milieubescherming, consumentenbescherming, technische
compatibiliteit en exploitatie dienen te worden vastgesteld voor het Europese
netwerk voor hogesnelheidstreinen;

Overwegende dat het, gezien de omvang en de complexiteit van het netwerk voor
hogesnelheidstreinen, om operationele redenen noodzakelijk is gebleken dit in
subsystemen onder te verdelen; dat voor elk van deze subsystemen voor de hele
Gemeenschap geldende essentiële eisen moeten worden omschreven, fundamentele
parameters moeten worden vastgesteld en de voor de naleving van de essentiële
eisen vereiste technische specificaties moeten worden bepaald, met name ten
aanzien van samenstellende delen en interfaces;

Overwegende dat het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen onder de
toepassing valt van Richtlijn 90/531/EEG van de Raad van 17 september 1990
betreffende de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren
water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie^8); dat krachtens
deze richtlijn de aanbestedende diensten de technische specificaties moeten
vermelden in de algemene stukken of in het bestek voor elke opdracht; dat een
geheel van Europese specificaties tot stand dient te worden gebracht waarnaar
kan worden verwezen voor deze technische specificaties;

Overwegende dat in Richtlijn 90/531/EEG onder Europese specificatie wordt
verstaan een gemeenschappelijke technische specificatie, een Europese
technische goedkeuring of een nationale norm waarin een Europese norm omgezet
is; dat een geharmoniseerde Europese norm in opdracht van de Commissie wordt
vastgesteld door een Europese normalisatie-instelling, namelijk de CEN, het
CENELEC of het ETSI, en dat de referentie daarvan wordt bekendgemaakt in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen;

(8) PB L 297 van 29.10.1990.

- 26 Overwegende het belang voor de Gemeenschap van een internationaal
normalisatiesysteem dat in staat is normen te produceren die door de
internationale handelspartners daadwerkelijk worden toegepast en die aan de
eisen van het Gemeenschapsbeleid voldoen; dat de Europese
normalisatieinstellingen derhalve hun samenwerking met de internationale
normalisatieorganisaties moeten voortzetten;

Overwegende dat de aanbestedende diensten de extra specificaties opstellen die
nodig zijn ter aanvulling van de Europese specificaties of andere normen; dat
door deze specificaties de naleving van de op communautair niveau
geharmoniseerde essentiële eisen waaraan het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen moet voldoen, niet in het gedrang mag komen;

Overwegende dat de procedures voor de beoordeling van de conformiteit of de
geschiktheid voor gebruik van de samenstellende delen gebaseerd moeten zijn op
de modules die zijn opgenomen in Besluit 90/683/EEG van de Raad van
13 december 1990(^); dat met het oog op de industriële ontwikkeling zoveel
mogelijk procedures moeten worden ontwikkeld waarbij het
kwaliteitsborgingssysteem wordt ingeschakeld; dat het begrip samenstellend deel
niet alleen materiële, maar ook immateriële objecten, zoals programmatuur,
dekt ;

Overwegende dat de beoordeling van de geschiktheid voor gebruik moet worden
uitgevoerd voor de samenstellende delen die het mee6t kritisch zijn voor de
veiligheid, de beschikbaarheid of het doelmatig functioneren van het systeem;

Overwegende dat de aanbestedende diensten in hun bestekken, met name voor
samenstellende delen, onder verwijzing naar de Europese specificaties de
kenmerken vaststellen die contractueel door de fabrikanten in acht moeten
worden genomen; dat derhalve de conformiteitseisen voor samenstellende delen
hoofdzakelijk betrekking hebben op het toepassingsgebied daarvan, namelijk om
de interoperabiliteit van het systeem te waarborgen, en niet alleen zijn
afgestemd op het vrije verkeer daarvan binnen de communautaire markt;

(9) PB L 380 van 31.12.1990.
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EG-markering op de onder deze richtlijn vallende samenstellende delen
aanbrengt, maar dat, uitgaande van de volgens de procedures van deze richtlijn
uitgevoerde beoordeling van de conformiteit en/of de geschiktheid voor gebruik,
een conformiteitsverklaring van de fabrikant volstaat; dat dit de op de
fabrikanten rustende verplichting om op bepaalde samenstellende delen de
EG-markering aan te brengen ten bewijze van de conformiteit daarvan met andere
desbetreffende communautaire bepalingen, onverlet laat;

Overwegende dat de subsystemen die samen het Europese netwerk vormen aan een
keuringsprocedure dienen te worden onderworpen; dat deze keuring de bevoegde
instanties die toestemming geven voor de ingebruikneming daarvan in staat moet
stellen zich ervan te vergewissen dat in het ontwerpstadium, bij de aanleg en
bij de ingebruikneming het resultaat beantwoordt aan de geldende wettelijke,
technische en operationele bepalingen; dat zij tevens de constructeurs een
gelijke behandeling moet waarborgen, ongeacht het land; dat bijgevolg een
module moet worden vastgesteld waarin de principes en voorwaarden voor de
EG-keuring van de subsystemen worden omschreven;

Overwegende dat de EG-keuringsprocedure gebaseerd is op de technische
specificaties inzake interoperabiliteit (TSI); dat deze TSI in opdracht van de
Commissie worden ontwikkeld door de gemeenschappelijke organisatie die de
infrastructuurbeheerders, de spoorwegmaatschappijen en de industrie
vertegenwoordigt; dat een verwijzing naar de TSI verplicht is om de
interoperabiliteit van het netwerk te waarborgen en dat deze TSI onder de
toepassing van artikel 13 van Richtlijn 90/531/EEG vallen;

Overwegende dat de aangemelde instanties die belast zijn met de afwikkeling van
de procedures voor de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor
gebruik van de samenstellende delen, alsmede van de keuringsprocedure voor de
subsystemen hun besluitvorming zo nauwkeurig mogelijk moeten coördineren, met
name wanneer Europese specificaties ontbreken; dat de Commissie erop moet
toezien dat dit daadwerkelijk gebeurt, en daarbij met name moet steunen op het
advies van de belanghebbende partijen en van het bij deze richtlijn ingestelde
comité van door de Lid-Staten aangewezen vertegenwoordigers;

- 28 Overwegende dat in de richtlijn van de Raad betreffende de ontwikkeling van de
spoorwegen in de Gemeenschap (91/440/EEG) is bepaald dat de boekhouding van de
activiteiten met betrekking tot de exploitatie van de vervoerdiensten
gescheiden moet zijn van die van de activiteiten betreffende het beheer van de
spoorweginfrastructuur; dat het, in dezelfde geest, wenselijk is dat de
gespecialiseerde diensten van de beheerders van de spoorweginfrastructuur, die
eventueel als aangemelde instanties worden aangewezen, zodanig zijn opgezet dat
zij beantwoorden aan de voor deze instanties geldende criteria; dat andere
onafhankelijke gespecialiseerde instanties kunnen worden aangemeld wanneer zij
aan dezelfde criteria voldoen;

Overwegende dat de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen een communautaire dimensie heeft; dat de afzonderlijke
Lid-Staten niet in staat zijn de nodige maatregelen te treffen om deze
interoperabiliteit tot stand te brengen; dat bijgevolg, uit hoofde van het
subsidiariteitsbeginsel, op communautair niveau actie moet worden ondernomen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
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ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

1. Deze richtlijn bevat de voorwaarden die moeten worden vervuld om de
interoperabiliteit van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen tot
stand te brengen.

2. Zij heeft betrekking op het ontwerp, de aanleg, de geleidelijke
ingebruikneming en de exploitatie van het netwerk voor hogesnelheidstreinen.

3. Het netwerk voor hogesnelheidstreinen bestaat uit de verbindingen waarvan
gebruik kan worden gemaakt door spoorwegmaterieel dat geschikt is voor hoge
snelheden.

De algemene geografische en materiële aspecten van het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen, namelijk :

het richtplan;
de verschillende typen lijnen;
het rollend materieel;
-

de onderlinge samenhang van de infrastructuur en van het rollend
materieel,

zijn vermeld in bijlage I.

ARTIKEL 2

1. Deze richtlijn voorziet voor elk subsysteem in de bepalingen inzake
parameters, samenstellende delen, interfaces en procedures, die noodzakelijk
en toereikend zijn om de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen te waarborgen met inachtneming van de in artikel 4
bedoelde essentiële eisen.

15)

- 30 2. De bepalingen van deze richtlijn gelden onverminderd de relevante bepalingen
van andere communautaire richtlijnen, in het bijzonder wat de Europese
specificaties betreft, met betrekking tot de samenstellende delen tenzij
het, met name in het geval van kritische samenstellende delen, voor de
naleving van de essentiële eisen van deze richtlijn noodzakelijk is dat
gebruik wordt gemaakt van daartoe vastgestelde bijzondere Europese
specificaties.

ARTIKEL 3

1. In deze richtlijn :

1.1.

wordt onder "Europees netwerk" verstaan, het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen;

1.2.

wordt het Europese netwerk onderverdeeld in acht "subsystemen"

die

beantwoorden aan de volgende gebieden:

* infrastructuur;
* energie;
* onderhoud;
* besturing en seingeving;
* rollend materieel;
* milieu;
* exploitatie;
* gebruikers;

zoals omschreven in bijlage II;

1.3.

wordt onder "samenstellend deel" verstaan, elke basiscomponent,
groep componenten, deel van een samenstel of volledig samenstel van
materieel die deel uitmaken of bestemd zijn om deel uit te maken van
een subsysteem;

1.4.

wordt onder "kritisch samenstellend deel" verstaan, een
samenstellend deel waar de interoperabiliteit van het Europese
netwerk direct of indirect van afhankelijk is.
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voor hogesnelheidstreinen verstaan, het geheel van wettelijke, technische en
operationele voorwaarden die moeten worden vervuld om met de infrastructuur
van dit netwerk een ononderbroken dienst te kunnen onderhouden met
hogesnelheidstreinen, en daarbij de gespecificeerde prestaties te leveren.

ARTIKEL 4

1. Het Europese netwerk of elk deel daarvan, de subsystemen en de
samenstellende delen waarop deze richtlijn van toepassing is moeten voldoen
aan de in bijlage III vermelde essentiële eisen.

2. De extra technische specificaties, zoals bedoeld in artikel 13, lid 4, van
richtlijn 90/531, die nodig zijn ter aanvulling van de Europese
specificaties of andere normen die in de Gemeenschap worden gebruikt, moeten
voldoen aan de essentiële eisen.

ARTIKEL 5

1. Voor elk subsysteem als bedoeld in artikel 3, punt 1.2, geldt een technische
specificatie inzake interoperabiliteit (TSI) waarvan de naleving verplicht
is.

2. In de TSI worden, indien nodig, met het oog op de totstandbrenging van de
interoperabiliteit van het Europese netwerk :

*

de essentiële eisen nader bepaald;

*

de fundamentele parameters vastgesteld, met name die bedoeld in
bijlage IV;

*

de kritische samenstellende delen en interfaces bepaald waarvoor
Europese specificaties moeten worden vastgesteld, waaronder de Europese
normen die noodzakelijk zijn om de interoperabiliteit van het Europese
netwerk

*

met inachtneming van de essentiële eisen tot stand te brengen;

per geval, de in Besluit 90/683/EEG van de Raad opgenomen modules
aangegeven die moeten worden gebruikt voor de beoordeling van hetzij de
conformiteit, hetzij de geschiktheid voor gebruik.

- 32 3. De TSI worden in opdracht van de Commissie opgesteld door de
gemeenschappelijke organisatie die de infrastructuurbeheerders, de
spoorwegmaatschappijen en de industrie vertegenwoordigt. De opdrachten
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 21, lid 2.

4. Zodra de TSI door de in lid 3 bedoelde organisatie zijn opgesteld, worden
zij goedgekeurd volgens de procedure van artikel 21, lid 2. De TSI worden
door de Commissie bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
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KRITISCHE SAMENSTELLENDE DELEN

ARTIKEL 6

De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen opdat de in artikel 5, lid 2,
bedoelde kritische samenstellende delen :

alleen op de markt worden gebracht indien zij de totstandbrenging van de
interoperabiliteit van het Europese netwerk mogelijk maken en voldoen aan de
in artikel 4 bedoelde essentiële eisen;

binnen hun toepassingsgebied worden gebruikt overeenkomstig hun bestemming
en naar behoren worden geïnstalleerd en onderhouden.

ARTIKEL 7

De Lid-Staten kunnen op grond van deze richtlijn op hun grondgebied het in de
handel brengen van kritische samenstellende delen met het oog op het gebruik
daarvan voor het Europese netwerk niet verbieden, beperken of belemmeren,
wanneer deze aan de bepalingen van de richtlijn voldoen.
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1. De Lid-Staten beschouwen de in artikel 5 bedoelde kritische samenstellende
delen als conform de desbetreffende essentiële eisen van deze richtlijn,
wanneer zij voorzien zijn van de EG-verklaring van conformiteit of
geschiktheid voor gebruik, waarvan de elementen zijn aangegeven in
bijlage V.

2. De conformiteit van een kritisch samenstellend deel met de desbetreffende
essentiële eisen wordt getoetst aan de relevante Europese specificaties,
indien deze bestaan.

3. De referenties van de Europese specificaties, die bestaan in hetzij
gemeenschappelijke technische specificaties of Europese technische
goedkeuringen in de zin van Richtlijn 90/531/EEG, hetzij nationale normen
waarin Europese normen worden omgezet, worden bekendgemaakt in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De Lid-Staten publiceren de referenties van de nationale normen waarin
Europese normen worden omgezet.

4. Bij gebreke van Europese specificaties en onverminderd het bepaalde in
artikel 12, stellen de Lid-Staten de overige Lid-Staten en de Commissie in
kennis van de voor de toepassing van de essentiële eisen geldende normen en
technische specificaties.

ARTIKEL 9

1. Indien, op verzoek van een Lid-Staat of op initiatief van de Commissie,
blijkt dat de in artikel 8, lid 2, bedoelde Europese specificaties niet
geheel voldoen aan de in artikel 4 bedoelde essentiële eisen, wordt volgens
de procedure van artikel 21, lid 2, en na overleg met het bij
Richtlijn 83/189/EEG ingestelde comité wanneer het Europese normen betreft,
besloten of de betrokken Europese specificaties al dan niet uit de in
artikel 8, lid 3, bedoelde publikaties moeten worden verwijderd.
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1. Wanneer een Lid-Staat constateert dat een van de EG-verklaring van
conformiteit of geschiktheid voor gebruik, bedoeld in artikel 8, lid 1,
voorzien kritisch samenstellend deel dat in de handel wordt gebracht en
wordt gebruikt overeenkomstig zijn bestemming, de naleving van de in
artikel 4 bedoelde essentiële eisen in het gedrang dreigt te brengen, neemt
hij alle dienstige maatregelen om het toepassingsgebied van dat
samenstellend deel te beperken of het gebruik daarvan te verbieden. De
Lid-Staat stelt de Commissie onmiddellijk in kennis van de genomen
maatregelen en motiveert zijn besluit, waarbij hij met name aangeeft of het
gebrek aan conformiteit het gevolg is van :

a)

niet-naleving van de essentiële eisen;

b)

een gebrekkige toepassing van de in artikel 8 bedoelde Europese
specificaties, voor zover de toepassing van deze specificaties wordt
aangehaald;

c)

ontoereikendheid van de in artikel 8 bedoelde Europese specificaties.

2. De Commissie pleegt zo spoedig mogelijk overleg met de betrokken partijen.
Wanneer de Commissie na dit overleg constateert dat de maatregel
gerechtvaardigd is stelt zij de Lid-Staat die daartoe het initiatief heeft
genomen, alsmede de overige Lid-Staten, onmiddellijk daarvan in kennis.
Wanneer de Commissie na dit overleg constateert dat de maatregel niet
gerechtvaardigd is, stelt zij de Lid-Staat die daartoe het initiatief heeft
genomen, alsmede de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde, onmiddellijk daarvan in kennis. Indien de in lid 1 bedoelde
beslissing wordt gemotiveerd met het bestaan van een leemte in de in
artikel 8 bedoelde Europese specificaties, dan geldt de procedure van
artikel 9.

3. Wanneer een kritisch samenstellend deel dat voorzien is van de in artikel 8
bedoelde EG-verklaring van conformiteit niet conform blijkt te zijn, neemt
de bevoegde Lid-Staat passende maatregelen ten aanzien van degene die de
verklaring heeft opgesteld en stelt hij de Commissie en de overige
Lid-Staten daarvan in kennis.

4. De Commissie ziet erop toe dat de Lid-Staten op de hoogte worden gehouden
van het verloop en de resultaten van deze procedure.
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1. Voor de opstelling van de EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid
voor gebruik van een kritisch samenstellend deel moet de fabrikant of diens
in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde gebruik maken van de in
Besluit 90/683/EEG opgenomen modules, met inachtneming van de desbetreffende
TSI als bedoeld in artikel 5.

2. Wanneer de TSI dit voorschrijven, wordt de beoordeling van de conformiteit
of de geschiktheid voor gebruik van een kritisch samenstellend deel
uitgevoerd door de aangemelde instantie, als bedoeld in artikel 20, waarbij
de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde daartoe een
aanvraag heeft ingediend.

3. Wanneer op kritische samenstellende delen andere communautaire richtlijnen
betreffende andere aspecten van toepassing zijn, dan geeft de EG-verklaring
van conformiteit of geschiktheid voor gebruik aan dat de betrokken kritische
samenstellende delen eveneens voldoen aan de eisen van die andere
richtlijnen.

4. Wanneer noch de fabrikant, noch diens in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft vervuld,
gaan deze verplichtingen over op een ieder die het kritisch samenstellend
deel in de handel brengt. Dezelfde verplichtingen gelden voor degene die
kritische samenstellende delen of delen van kritische samenstellende delen
van diverse herkomst assembleert of voor eigen gebruik kritische
samenstellende delen vervaardigt.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 :

a)

is, wanneer door een Lid-Staat wordt geconstateerd dat de EG-verklaring
van conformiteit ten onrechte is opgesteld, de fabrikant of diens in de
Gemeenschap gevestigde gemachtigde verplicht het betrokken kritisch
samenstellend deel in overeenstemming te brengen en een einde te maken
aan de inbreuk overeenkomstig de door die Lid-Staat gestelde
voorwaarden;

b)
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overeenstemming wordt gebracht, de Lid-Staat alle passende maatregelen
nemen om het in de handel brengen daarvan te beperken of te verbieden of
het uit de handel te laten nemen volgens de procedures van artikel 10.

ARTIKEL 12

1. Om een samenhangende toepassing van deze richtlijn te waarborgen met
betrekking tot de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor
gebruik van de kritische samenstellende delen, ziet de Commissie erop toe

v

dat de besluiten van de aangemelde instanties nauwkeurig worden
gecoördineerd, met name wanneer Europese specificaties ontbreken.

2. De coördinatievergaderingen van de aangemelde instanties worden gehouden op
verzoek van de Commissie, van het in artikel 21 bedoelde comité of van de
aangemelde instanties zelf.

De Commissie kan elke Lid-Staat opdragen een limitatieve lijst op te stellen
van de aangemelde instanties die aan de coördinatievergaderingen deelnemen.

3. De bij de coördinatievergaderingen uitgevoerde werkzaamheden kunnen in
voorkomend geval leiden tot de opstelling van Europese specificaties waarin
met name melding wordt gemaakt van alle handelingen die moeten worden
verricht met het oog op de constatering van de conformiteit van kritische
samenstellende delen met de bepalingen van deze richtlijn.

- 38 HOOFDSTUK III
SUBSYSTEMEN

ARTIKEL 13
Het behoort tot de bevoegdheid van elke Lid-Staat toestemming te geven voor de
ingebruikneming van de zich op zijn grondgebied bevindende respectievelijk zich
daarover verplaatsende subsystemen, als omschreven in bijlage II, waaruit het
Europese netwerk bestaat.
Daartoe nemen de Lid-Staten alle dienstige maatregelen opdat deze subsystemen
alleen in gebruik kunnen worden genomen indien zij zodanig zijn ontworpen,
geconstrueerd en geïnstalleerd en/of zodanig worden geëxploiteerd dat de
inachtneming van de desbetreffende essentiële eisen niet in het gedrang komt
wanneer zij in het Europese netwerk worden opgenomen.

ARTIKEL 14
De Lid-Staten kunnen op grond van deze richtlijn op hun grondgebied de
constructie, de ingebruikneming en de exploitatie van subsystemen die deel
uitmaken van het Europese netwerk niet verbieden, beperken of belemmeren,
wanneer deze voldoen aan de in deze richtlijn bedoelde essentiële eisen.

ARTIKEL 15
1. De Lid-Staten beschouwen de van het netwerk deel uitmakende subsystemen die
zijn voorzien van de EG-keuringsverklaring, waarvan de elementen zijn
aangegeven in bijlage VI en die vergezeld gaat van het in artikel 17, lid 4,
bedoelde technische dossier, als interoperabel en conform de desbetreffende
in artikel 4 bedoelde essentiële eisen.
2. De verificatie van de interoperabiliteit, waarbij aan de essentiële eisen is
voldaan, van een subsysteem dat deel uitmaakt van het Europese netwerk,
vindt plaats aan de hand van de in artikel 5 bedoelde TSI, indien deze
bestaan.
3. Bij gebreke van TSI en onverminderd het bepaalde in artikel 18, delen de
Lid-Staten de overige Lid-Staten en de Commissie de lijst van de bij de
toepassing van de essentiële eisen geldende technische voorschriften mede.
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1. Indien, op verzoek van een Lid-Staat of op initiatief van de Commissie,
blijkt dat de in artikel 5, lid 2, bedoelde TSI niet geheel voldoen aan de
in artikel 4 bedoelde essentiële eisen, wordt volgens de procedure van
artikel 21, lid 2, besloten of de betrokken TSI al dan niet uit de
publikaties moeten worden verwijderd.

ARTIKEL 17
1. Voor de opstelling van de EG-keuringsverklaring moet de aanbestedende dienst
of de gemachtigde daarvan de in bijlage VII omschreven EG-keuringsprocedure
toepassen.
2. De EG-keuringsprocedure wordt op verzoek van de aanbestedende dienst of de
gemachtigde daarvan afgewikkeld door de aangemelde instantie, als bedoeld in
artikel 20, die daartoe door die dienst is aangewezen.
3. De taak van de met de EG-keuring van een subsysteem belaste aangemelde
instantie begint in het ontwerpstadium en bestrijkt de hele constructieperiode tot het stadium van de goedkeuring vóór de ingebruikneming van het
subsysteem.
4. De aangemelde instantie moet het technische dossier samenstellen waarvan de
EG-keuringsverklaring vergezeld moet gaan. Dit technische dossier moet alle
nodige documenten betreffende de kenmerken van het subsysteem bevatten,
alsmede in voorkomend geval alle stukken waaruit de conformiteit van de
kritische samenstellende delen blijkt. Ook moet het alle gegevens inzake de
gebruiksvoorwaarden en -beperkingen, alsmede inzake de voorschriften voor
onderhoud, permanent of periodiek toezicht en afregeling bevatten.

ARTIKEL 18
1. Om een samenhangende toepassing van de EG-keuringsprocedure voor de
subsystemen te waarborgen, ziet de Commissie erop toe dat de besluiten van
de in artikel 20 bedoelde aangemelde instanties nauwkeurig worden
gecoördineerd.
2. De vergaderingen van de aangemelde instanties worden gehouden op verzoek van
de Commissie, van het in artikel 21 bedoelde comité of van de aangemelde
instanties zelf.
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voorkomend geval leiden tot de opstelling van technische specificaties
waarin met name melding wordt gemaakt van alle handelingen die moeten worden
verricht met het oog op de constatering van de conformiteit van de
subsystemen met de bepalingen van deze richtlijn.
4. Deze technische specificaties zijn de TSI waarop het bepaalde in artikel 5,
leden 3 en 4, van toepassing is.

ARTIKEL 19
1. Indien een Lid-Staat van mening is dat een subsysteem dat voorzien is van de
EG-keuringsverklaring, vergezeld van het technische dossier, niet geheel
voldoet aan de bepalingen van deze richtlijn en met name aan de in artikel 4
bedoelde essentiële eisen, kan deze verzoeken dat aanvullende keuringen
worden uitgevoerd alvorens hij toestemming verleent voor de ingebruikneming
van dit subsysteem op zijn grondgebied.
2. Indien een Lid-Staat van mening is dat een subsysteem dat voorzien is van de
EG-keuringsverklaring, vergezeld van het technische dossier, niet geheel
voldoet aan de bepalingen van deze richtlijn en met name aan de in artikel 4
bedoelde essentiële eisen en de ingebruikneming daarvan de
interoperabiliteit van het Europese netwerk in het gedrang dreigt te
brengen, kan hij de Lid-Staat op het grondgebied waarvan dit subsysteem is
geïnstalleerd, verzoeken aanvullende keuringen uit te voeren alvorens
toestemming wordt verleend voor de ingebruikneming daarvan.
3. De Lid-Staat die dit verzoek heeft gedaan stelt de Commissie onmiddellijk,
met opgaaf van redenen, in kennis van de verlangde aanvullende keuringen.
De Commissie leidt onverwijld de procedure van artikel 18 in.
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AANGEMELDE INSTANTIES

ARTIKEL 20
1. Iedere Lid-Staat stelt de Commissie en de overige Lid-Staten ervan in kennis
welke instanties met de uitvoering van de procedure voor de beoordeling van
de conformiteit of de geschiktheid voor gebruik, bedoeld in artikel 11, en
de keuringsprocedure, bedoeld in artikel 17, zijn belast onder vermelding
van hun respectieve bevoegdheden.
De Commissie kent deze instanties een identificatienummer toe. De Commissie
maakt de lijst van deze instanties met hun respectieve identificatienummer
bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen en draagt zorg
voor de bijwerking daarvan.
2. De Lid-Staten moeten de in bijlage VIII opgenomen criteria hanteren voor de
selectie van de instanties die worden aangemeld. De instanties die voldoen
aan de selectiecriteria welke in de desbetreffende Europese normen van de
EN 45.000-reeks zijn opgenomen, worden geacht aan de genoemde criteria te
voldoen.
3. Een Lid-Staat die een instantie heeft aangewezen, moet zijn aanmelding
ongedaan maken, indien hij vaststelt dat die instantie niet meer aan de in
bijlage VIII opgenomen criteria beantwoordt.

HOOFDSTUK V
COMITE

Artikel 21

1.

De Commissie wordt bijgestaan door een raadgevend comité voor geleid
vervoer bestaande uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en voorgezeten
door de vertegenwoordiger van de Commissie.

2.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor
van de te nemen maatregelen. Het comité brengt binnen een termijn die de
voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie advies
uit over dit ontwerp, zo nodig door middel van een stemming.
Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft iedere Lid-Staat het
recht te verzoeken dat zijn standpunt in de notulen wordt opgenomen.
De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het door het comité
uitgebrachte advies. Zij brengt het comité op de hoogte van de wijze waarop
zij rekening heeft gehouden met zijn advies.

3.

Het comité kan alle kwesties in discussie brengen die betrekking hebben op de
interoperabiliteit van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen.

4.

Het comité kan in voorkomend geval werkgroepen oprichten om zich te laten
assisteren bij de vervulling van zijn taken.
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SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 22
Ieder krachtens deze richtlijn genomen besluit betreffende de beoordeling van
de conformiteit of de geschiktheid voor gebruik van samenstellende delen en de
keuring van subsystemen die deel uitmaken van het Europese netwerk, alsmede
ieder krachtens de artikelen 9, 10, 16 en 19 genomen besluit wordt nauwkeurig
gemotiveerd. Het wordt zo spoedig mogelijk aan de belanghebbende medegedeeld
met vermelding van de rechtsmiddelen die volgens de in de betrokken Lid-Staat
geldende wetgeving openstaan, alsmede van de termijnen waarbinnen deze
rechtsmiddelen moeten worden ingesteld.

ARTIKEL 23
1. De Lid-Staten dienen hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
zodanig te wijzigen en vast te stellen dat uiterlijk op 30 juni 1997 het
gebruik van kritische samenstellende delen en de inbedrijfstelling en
exploitatie van subsystemen die aan deze richtlijn voldoen, zijn toegestaan
Zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
2. Wanneer de Lid-Staten de in lid 1 bedoelde bepalingen vaststellen, wordt in
die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor
deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-staten.

ARTIKEL 24
Deze richtlijn treedt in werking op de 21e dag volgende op die van zijn
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De Voorzitter
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EUROPEES NETWERK VOOR HOGESNELHEIDSTREINEN
GEOGRAFISCHE EN MATERIËLE GEGEVENS
1. Richtplan
Het richtplan van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen, dat is
beperkt tot de referentiegegevens die essentieel zijn voor het opzetten
ervan, is opgenomen in het rapport van de werkgroep op hoog niveau.
Het omvat nieuwe lijnen, aangepaste lijnen en verbindingslijnen.
Dit richtplan, waarmee de Raad in zijn resolutie van 17 december 1990 heeft
ingestemd en dat tegen 2010 moet zijn voltooid, wordt op gezette tijden
herzien volgens de daartoe vastgestelde procedures.
2. Lijnen
In het richtplan worden drie soorten van lijnen onderscheiden :
-

lijnen die geschikt zijn voor snelheden die gewoonlijk ten minste
250 km/h bedragen;
lijnen die zijn aangepast aan snelheden van ca. 200 km/h;
overige lijnen van het Europese netwerk.

De penetratiebaanvakken in steden worden, ongeacht hun verdere
eigenschappen, gelijkgesteld met de lijnen waarop zij zijn aangesloten.
3. Rollend materieel
De technologisch geavanceerde hogesnelheidstreinen moeten zodanig zijn
ontworpen dat zij bij de volgende snelheden een hoog niveau van comfort en
veiligheid waarborgen :

-

ten minste 250 km/h op nieuwe lijnen;
om en nabij 200 km/h op de aangepaste bestaande lijnen;
de hoogst mogelijke snelheid op de overige lijnen.

4. Samenhang van de infrastructuur en het rollend materieel
Voor hogesnelheidstreindiensten is het noodzakelijk dat de eigenschappen van
de infrastructuur en die van het rollend materieel volkomen coherent zijn.
Van deze samenhang zijn het niveau van de prestaties, de kwaliteit van de
diensten en de kosten afhankelijk.
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EUROPEES NETWERK VOOR HOGESNELHEIDSTREINEN
SUBSYSTEMEN
1. Ten behoeve van deze richtlijn is het systeem dat het Europese netwerk vormt
onderverdeeld in acht subsystemen die overeenstemmen met :
1.1. gebieden die voornamelijk van structurele aard zijn :
*
*
*
*
*

infrastructuur
energie
onderhoud
besturing en seingeving
rollend materieel

1.2. gebieden die voornamelijk van functionele aard zijn :
*
*
*

milieu
exploitatie
gebruikers

2. Voor elk van de subsystemen houden de volgende aspecten verband met de
interoperabiliteit van het Europese netwerk :
2.1. Infrastructuur
Basisparameters : snelheid en hellingen
2.1.1. Tracé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profiel
Boogstralen
Geometrie van de tunnels
Bruggen en viaducten
Spoorafstand
Laterale bescherming

2.1.2. Spoor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spoorwijdte en toleranties
Verkanting en verkantingstekort
Lengte van de spoorverbindingen
Helling van de spoorstaven
Belasting per as en krachten die daarop worden uitgeoefend
Toelaatbare gebreken en slijtagegrenzen
Wissels (geometrie en snelheid waarmee deze worden
gepasseerd)

2.1.3. Stations
1.

Geometrie van de perrons
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2.2.1. Elektrificatiesysteem
1.
2.

Type stroom (spanning en frequentie)
Toelaatbare afwijkingen en overspanning

3.

Beveiliging van de installaties

2.2.2. Bovenleidingen
1. Vorm en structuur
2. Arbeidsfactor
3. Dynamische verhouding tussen rijdraad en stroomafnemer
4. Gebruikte materialen
2.3. Onderhoud
(Depots, werkplaatsen)
2.3.1. Wasinstallaties
2.3.2. Systeem voor het ruimen van toiletten
2.3.3. Hefinrichtingen
2.3.4. Specifieke uitrusting
2.4. Besturing en seingeving
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

Cabineseinsysteem
ATP* (snelheidscontrole)
ATO** (automatische treinbesturing)
Noodzakelijke informatie aan boord
Signaaloverdracht baan-machine
Gegevensverwerking aan boord en display voor de bestuurder
Telecommunicatie :
Trein-walverbinding (telerail)
Treintelefoon voor reizigers

* Automatic Train Protection
** Automatic Train Operation
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2.5.1. Bepaling van de treinstellen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samenstelling van de treinen
Massa
Profiel
Eigenschappen van de bakconstructies
Eisen inzake dichtheid bij drukveranderingen
Aërodynamische eigenschappen

2.5.2. Wiel-railcontact
1.

Wielprofiel en slijtagecriteria

2.5.3. Tractie
1. Acceleratievermogen en restacceleratie
2. Starten op maximumhelling (in normale staat en bij beperkte
werking)
2.5.4. Remming
1.
2.
3.
4.

Remvermogen
Omstandigheden waarin de veiligheid bij het remmen is
gewaarborgd
Eventuele toepassing van aanvullende remmen die geen gebruik
maken van de wrijving
Prestatie van de anti-blokkeerinrichting

2.5.5. Stroomafname (volgens het type gebruikte stroom)
zie punt 2.2.2 bovenleidingen
2.5.6. Veiligheid van de reizigers
1.
2.

Veiligheid van de controle van de deursluiting
Brandveiligheid

3.

Noodrem

2.6. Milieu
2.6.1. Geluidsemissie
2.6.2. Trillingen
2.6.3. Externe elektromagnetische storingen
2.7. Exploitatie
2.7.1. Personeel en voorschriften
1. Ergonomie van de stuurcabine
2. Voorschriften (in normale omstandigheden en bij beperkte
werking)
3. Gebruikte taal
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1.
2.
3.
4.
5.

Boorddiagnosesysteem
Transmissie van gegevens tussen trein en wal
Betrouwbaarheidscriteria
Beschikbaarheidsniveau
Detectoren van warmlopers

2.8. Gebruiker
2.8.1. Kwaliteit van de dienst aan boord
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geluidsniveau in de trein
Kenmerken van de airconditioning
Informatie voor de reizigers
Diensten aan boord (met inbegrip van restauratie)
Voorzieningen voor bagage
Toegankelijkheid voor gehandicapte reizigers

2.8.2. Commercialisering
1.
2.

Reserveringssysteem
Informatiesysteem
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ESSENTIËLE EISEN
1. Aard van de eisen
De essentiële eisen waaraan het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen
en de samenstellende delen daarvan moeten voldoen, hebben betrekking op de
volgende gebieden :
1.1. Veiligheid
Buiten de naleving van de algemene veiligheidsvoorschriften is de
veiligheid van het systeem gewaarborgd bij beheersing van het gevaar
van ontsporing of botsing van treinen onderling of tegen obstakels.
Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van eventuele
defecten van elementen die van invloed zijn op de veiligheid.
1.2. Betrouwbaarheid-beschikbaarheid
Voor de commerciële exploitatie van een hogesnelheidstreindienst is het
noodzakelijk dat permanent een voldoende niveau van beschikbaarheid van
de functies die daarvan deel uitmaken wordt gehandhaafd en dat dus een
voldoende niveau van betrouwbaarheid voor alle componenten wordt
gewaarborgd.
Er dient rekening te worden gehouden met de gevolgen van eventuele
defecten van deze componenten, zodat kan worden bepaald in welke staat
er nog een beperkte werking mogelijk is.
1.3. Gezondheid van personen
Het betreft hier de gevolgen van de aanwezigheid en de werking van het
systeem in normale of buitengewone bedrijfsomstandigheden voor personen
die zowel gebruikers, spoorwegpersoneel als aanwonenden of nog anderen
kunnen zijn.
1.4. Bescherming van het milieu
De eisen op dit gebied moeten het kader bepalen dat in acht moet worden
genomen gezien het feit dat de aanleg, de aanwezigheid en de
exploitatie van een systeem van hogesnelheidstreinen
noodzakelijkerwijze veranderingen in het milieu teweegbrengen die van
visuele, fysische, elektromagnetische of andere aard kunnen zijn en
hinder zoals lawaai, trillingen enz. veroorzaken.

- 50 1.5. Bescherming van de consument
Dit gebied heeft betrekking op de verwachtingen van de consumenten van
hogesnelheidstreindiensten met betrekking tot het kwaliteitsniveau van
deze diensten en de doorzichtigheid van de vervoersvoorwaarden.
1.6. Technische compatibiliteit
In dit gebied vallen de technische maatregelen die de functionele
exploitatie van het net mogelijk maken. Deze maatregelen kunnen worden
ingedeeld in twee categorieën van voorwaarden die elkaar aanvullen :
-

de voorwaarden die het continu verkeer van een trein van een punt
naar een ander punt op het net mogelijk maken. Daartoe is vereist
dat een trein op het gehele net installaties aantreft die compatibel
zijn met zijn eigenschappen en met de prestaties die hij moet
leveren.

-

de voorwaarden die op een bepaald baanvak een werking van het
systeem mogelijk maken waarbij aan een bepaald niveau van
prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid wordt voldaan. Daartoe is
vereist dat op elk punt van het net de interfaces tussen de
verschillende subsystemen worden beheerst.

2. Algemene eisen
2.1. Veiligheid
2.1.1. Het ontwerp, de bouw of de fabricage, het onderhoud van en het
toezicht op voor de veiligheid kritische inrichtingen en meer
bepaald de bij het treinverkeer betrokken onderdelen moeten de
veiligheid waarborgen op het niveau dat beantwoordt aan de voor
het net gestelde doelstellingen, ook in de nader omschreven
situaties met beperkte werking.
2.1.2. De parameters die van invloed zijn op het contact tussen wiel en
rail moeten voldoen aan de criteria inzake rijstabiliteit die
noodzakelijk zijn om veilig verkeer bij de toegestane
maximumsnelheid te waarborgen.
2.1.3. De gebruikte inrichtingen moeten tijdens hun gebruiksduur
bestand zijn tegen de normale of de nader omschreven
uitzonderlijke belastingen. De gevolgen van onverwachte
storingen voor de veiligheid moeten met behulp van geschikte
middelen worden beperkt.
2.1.4. De vaste installaties en het rollend materieel moeten zodanig
zijn ontworpen en de gebruikte materialen moeten zodanig zijn
gekozen dat het ontstaan, de verspreiding en de gevolgen van
vuur en rook bij brand zo veel mogelijk worden beperkt.
2.1.5. Inrichtingen die zijn bestemd om door de gebruikers te worden
bediend moeten zodanig zijn ontworpen dat de veiligheid van de
gebruikers niet in gevaar wordt gebracht wanneer de inrichtingen
worden gebruikt op een wijze die wel te voorzien is maar niet in
overeenstemming is met de aangegeven methode.
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2.2.1. Het toezicht op en het onderhoud van de vaste of mobiele
elementen die bij het treinverkeer zijn betrokken, moeten
zodanig worden georganiseerd, uitgevoerd en gekwantificeerd dat
de werking daarvan in te voorziene omstandigheden in stand wordt
gehouden.
2.2.2. Het ontwerp van de treindienst en de inrichtingen die worden
gebruikt om de gebruikers informatie te verstrekken moeten een
betrouwbare commerciële exploitatie van goede kwaliteit
waarborgen.
2.3. Gezondheid van personen
2.3.1. De in de treinen en de infrastructuren gebruikte materialen
mogen de gezondheid van de personen die daar toegang toe hebben,
niet in gevaar brengen.
2.3.2. Deze materialen moeten zodanig zijn gekozen en gebruikt dat de
emissie van rook of schadelijke en gevaarlijke gassen, met name
bij brand, wordt beperkt.
2.4. Bescherming van het milieu
2.4.1. Bij het ontwerpen van het Europese netwerk voor
hoge-snelheidstreinen moeten de gevolgen voor het milieu van de
aanleg en exploitatie van dat netwerk worden beoordeeld en moet
er rekening mee worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in
de richtlijnen 85/337/EEG*, 79/409/EEG** en 92/43/EEG***
2.4.2. De in de treinen en de infrastructuren gebruikte materialen
moeten de emissie van rook of voor het milieu gevaarlijke en
schadelijke gassen, met name bij brand, voorkomen.
2.4.3. Het rollend materieel en de energievoorzieningssystemen moeten
zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij uit
elektromagnetisch oogpunt compatibel zijn met de openbare of
particuliere installaties, voorzieningen en netten waarmee zij
kunnen interfereren.
2.5. Bescherming van de consument
2.5.1. Het ontwerp van de dienst die op het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen wordt aangeboden, moet de gebruikers een
betrouwbare commerciële exploitatie van goede kwaliteit
waarborgen.
2.6. Technische compatibiliteit
2.6.1. De technische eigenschappen van de infrastructuren en de vaste
installaties moeten onderling en met die van de treinen die op
het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen rijden compatibel
zijn.

Richtlijn betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare
en particuliere projecten, PB L 175 van 5 juli 1985
Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van
25 april 1979.
Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22 juli 1992.
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verplicht voor de nieuwe infrastructuren en het rollend
materieel dat is bestemd om op het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen te rijden. Wanneer het op bepaalde
gedeelten van het netwerk moeilijk is om deze technische
eigenschappen in acht te nemen, mogen tijdelijke oplossingen,
waardoor de compatibiliteit in de toekomst wordt gewaarborgd,
ten uitvoer worden gelegd.
3. Bijzondere eisen voor elk subsysteem
3.1. Infrastructuur
3.1.1. Veiligheid
Er moeten maatregelen worden getroffen om de toegang tot of
ongewenste binnendringing in de installaties van spoorlijnen
voor hogesnelheidsverkeer te voorkomen.
Er moeten maatregelen worden getroffen om de gevaren voor
personen te beperken, met name in stations waar
hogesnelheidstreinen passeren.
Infrastructuren die voor het publiek toegankelijk zijn moeten
zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de gevaren voor de
veiligheid van personen beperkt zijn (stabiliteit, brand,
toegang, ontruiming, enz.).
3.1.2. Bescherming van de consument
De geometrische eigenschappen van de perrons moeten voor alle
categorieën van reizigers een veilige toegang tot de rijtuigen
mogelijk maken.
3.1.3. Technische compatibiliteit
De perrons van de stations moeten compatibel zijn met de
toegangen tot het rollend materieel dat de stations bedient.
3.2. Energie
3.2.1. Veiligheid
De werking van de energievoorzieningsinstallaties mag de
veiligheid van hogesnelheidstreinen of personen (gebruikers,
spoorwegpersoneel, aanwonenden en derden) niet in gevaar
brengen.
3.2.2. Bescherming van het milieu
De werking van de energievoorzieningsinstallaties mag geen
verstoring van het milieu teweegbrengen die de aangegeven
grenzen overschrijdt.
3.2.3. Technische compatibiliteit
De stroomvoorzieningssystemen die op het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen worden gebruikt moeten :

-

de treinen in staat stellen de opgegeven prestaties te
verrichten;
compatibel zijn met de op de treinen gemonteerde
Btroomafname-inrichtingen.
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3.3.1. Gezondheid
De technische installaties en de methoden die in de
onderhoudscentra worden toegepast mogen geen gevaar voor de
gezondheid van personen inhouden.
3.3.2. Bescherming van het milieu
De technische installaties en de methoden die in de
onderhoudscentra worden toegepast mogen geen schadelijke
' gevolgen voor het omgevingsmilieu hebben.
3.3.3. Technische compatibiliteit
De onderhoudsinstallaties voor hogesnelheidstreinen moeten het
mogelijk maken op alle treinen de veiligheids-, hygiëne- en
comfortbehandelingen te verrichten waarvoor zij zijn ontworpen.
3.4. Besturing en seingeving
3.4.1. Veiligheid
Het besturings- en seingevingssysteem dat op het Europese
netwerk voor hogesnelheidstreinen wordt gebruikt moet
treinverkeer mogelijk maken op het veiligheidsniveau dat
beantwoordt aan de doelstellingen voor het netwerk.
3.4.2. Technische compatibiliteit
Nieuwe infrastructuren en nieuw materieel voor
hogesnelheidsverkeer die zijn ontwikkeld of gebouwd na de
invoering van compatibele seinstelsels en automatische
treinstopinrichtingen moeten aan de toepassing van deze systemen
zijn aangepast.
Besturings- en seingevingsinstallaties in de Gtuurcabinc van een
trein moeten een normale exploitatie in de opgegeven
omstandigheden op het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen
mogelijk maken.
3.5. Rollend materieel
3.5.1. Veiligheid
De constructie van het rollend materieel en van de verbindingen
tussen de rijtuigen moet zodanig zijn ontworpen dat de ruimten
voor de reizigers en de besturing bij botsing of ontsporing
beschermd zijn.
De elektrische uitrusting mag de veilige werking van de
besturingsinstallaties niet in gevaar brengen.
De remtechnieken en de uitgeoefende krachten moeten compatibel
zijn met het ontwerp van de sporen, de kunstwerken en de
seinstelsels.
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toegang tot onder spanning staande onderdelen ten einde de
veiligheid van personen niet in gevaar te brengen.
Er moet een inrichting zijn aangebracht via welke de reizigers
en het treinpersoneel bij gevaar in contact kunnen treden met de
bestuurder.
De toegangsdeuren moeten van een systeem voor het openen en
sluiten daarvan zijn voorzien dat de veiligheid van de reizigers
waarborgt.
Er moet in nooduitgangen zijn voorzien.
3.5.2. Gezondheid van personen
De installaties in de wagons moeten een hoog niveau van
bescherming van de gezondheid van de personen aan boord van de
trein garanderen.
3.5.3. Betrouwbaarheid - beschikbaarheid
Het ontwerp van de vitale rij-, tractie-, rem- en
besturingsuitrusting moet het mogelijk maken dat de trein in een
nader omschreven situatie met beperkte werking de reis voortzet
zonder nadelige gevolgen voor de uitrusting die nog
functioneert.
3.5.4. Bescherming van de consument
De prestaties van hogesnelheidstreinen moeten een commerciële
exploitatie van goede kwaliteit waarborgen.
3.5.5. Technische compatibiliteit
De elektrische uitrusting moet compatibel zijn met de werking
van de besturingsinstallaties en seininrichting.
De eigenschappen van de stroomafname-inrichtingen moeten het
treinverkeer met de verschillende energievoorzieningssystemen
van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen mogelijk
maken.
3.6. Milieu
3.6.1. Gezondheid
Bij de exploitatie van het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen moet worden voldaan aan de voorgeschreven
niveaus inzake geluidshinder.
3.6.2. Bescherming van het milieu
De exploitatie van het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen mag geen trillingen in de bodem veroorzaken
die schadelijk zijn voor de activiteiten en het milieu in de
nabijheid van de infrastructuur in normale onderhoudstoestand.
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3.7.1. Veiligheid
Het op elkaar afstemmen van de exploitatievoorschriften van de
netten en de kwalificatie van de bestuurders en het
treinpersoneel moeten een veilige internationale exploitatie
waarborgen.
De periodieke onderhoudsbeurten, de opleiding en de kwalificatie
van het onderhoudspersoneel en het kwaliteitsborgingssysteem dat
in de onderhoudscentra van de betrokken exploitanten is opgezet,
moeten een hoog veiligheidsniveau waarborgen.
3.7.2. Betrouwbaarheid - beschikbaarheid
De periodieke onderhoudsbeurten, de opleiding en de kwalificatie
van het onderhoudspersoneel en het kwaliteitsborgingssysteem dat
door de betrokken exploitanten in de onderhoudscentra is
opgezet, moeten een hoog niveau van betrouwbaarheid en
beschikbaarheid van het systeem waarborgen.
3.7.3. Technische compatibiliteit
Het op elkaar afstemmen van de exploitatievoorschriften van de
netten alsmede de kwalificatie van de bestuurders, het
treinpersoneel en de verkeersleiding moeten de doeltreffendheid
van de exploitatie op het Europese netwerk voor
hogesnelheidstreinen waarborgen.
3.8. Gebruikers
3.8.1. Veiligheid
Een noodverlichtingssysteem van voldoende sterkte en met
voldoende eigen voeding is verplicht.
De treinen moeten zijn voorzien van een boordtelefoon die
communicatie in beide richtingen tussen de bestuurder en het
treinpersoneel mogelijk maakt.
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EUROPEES NETWERK VOOR HOGESNELHEIDSTREINEN
FUNDAMENTELE PARAMETERS

Infrastructuur

-

Minimumprofielen
Minimum boogstralen
Spoorwijdte
Maximumkrachten op het spoor
Minimumlengte van de perrons
Hoogte van de perrons

Energie
-

Voedingsspanning
Geometrie van de bovenleidingen

Besturing en seingeving
-

Eigenschappen van het E.R.T.M.S.*

Rollend materieel

-

Belasting per as
Maximumlengte van de treinen
Profiel
Minimale remkarakteristieken
Elektrische grenskarakteristieken
Mechanische grenskarakteristieken

Milieu

-

Grenskarakteristieken in verband met het geluid
Grenskarakteristieken in verband met trillingen
Grenskarakteristieken in verband met elektromagnetische storingen

Gebruikers

-

Grenskarakteristieken in verband met het binnengeluid
Grenskarakteristieken in verband met de klimaatregeling
Karakteristieken in verband met het vervoer van gehandicapten.

European Rail Traffic Management System

- 57 BIJLAGE V
KRITISCHE SAMENSTELLENDE DELEN
EG-verklaring
- van conformiteit
- van geschiktheid voor gebruik

1- Kritische samenstellende delen
De EG-verklaring geldt voor de in artikel 2 bedoelde kritische
samenstellende delen die van belang zijn voor de interoperabiliteit van het
Europese netwerk. Deze kritische samenstellende delen kunnen de vorm
aannemen van :
1.1. Samenstellende delen voor algemeen gebruik
Dit zijn samenstellende delen die niet specifiek zijn ontworpen voor
het spoorwegsysteem en die in ongewijzigde vorm voor andere
toepassingen kunnen worden gebruikt.
1.2. Samenstellende delen voor algemeen gebruik met specifieke eigenschappen
Dit zijn samenstellende delen die niet specifiek voor het
spoorwegsysteem zijn ontworpen, maar die specifieke prestaties moeten
leveren bij gebruik in de spoorwegsector.
1.3. Specifieke samenstellende delen
Dit zijn samenstellende delen die specifiek zijn ontworpen voor
spoorwegtoepassingen.
2. Toepassingsgebied
De EG-verklaring heeft betrekking op :
-

hetzij de beoordeling door (een) aangemelde instantie(s) van de
intrinsieke conformiteit van een op zichzelf beschouwd kritisch
samenstellend deel met de technische specificaties waaraan het moet
voldoen;

-

hetzij de beoordeling/waardering door (een) aangemelde instantie(s) van
de geschiktheid voor gebruik van een binnen de context van zijn
toepassing in de spoorwegsector beschouwd kritisch samenstellend deel,
met name wanneer dit van belang is voor interfaces, aan de hand van de
technische specificaties, in het bijzonder van functionele aard,
waarvan de inachtneming moet worden nagegaan.

Bij de beoordelingsprocedures die worden gevolgd door de aangemelde
instanties, zowel in het ontwerp- als in het produktiestadium, wordt gebruik
gemaakt van de in Besluit 90/683/EEG van de Raad van 13 december 1990
opgenomen modules volgens de voorschriften van de TSI.
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De EG-verklaring van conformiteit of van geschiktheid voor gebruik en de
bijgevoegde documenten moeten gedateerd en ondertekend worden.
Deze verklaring moet worden opgesteld in dezelfde taal als de handleiding en
moet de volgende gegevens bevatten :
de referenties van de richtlijn.
naam en adres van de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde (firmanaam en volledig adres en, wanneer het een
gemachtigde betreft, ook de firmanaam van de fabrikant of de
constructeur).
-

beschrijving van het kritisch samenstellend deel (merk, type, enz.).

-

omschrijving van de voor de opstelling van de verklaring van
conformiteit reap, geschiktheid voor gebruik gevolgde procedure
(artikel 11).
alle relevante beschrijvingen waaraan het kritisch samenstellend deel
beantwoordt en met name de gebruiksvoorwaarden.
naam en adres van de aangemelde instantie(s) die is (zijn) betrokken
bij de voor de beoordeling van de conformiteit resp. de geschiktheid
voor gebruik gevolgde procedure, en datum van het onderzoekcertificaat,
in voorkomend geval met vermelding van de voorwaarden waaronder het
certificaat geldig is en van de geldigheidsduur.
in voorkomend geval, de referentie van de Europese specificaties.
in voorkomend geval, de normen en specificaties waarnaar wordt verwezen
in de gemeenschappelijke technische specificatie (artikel 12).
de identiteit van de ondertekenaar aan wie de bevoegdheid is verleend
namens de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde
verplichtingen aan te gaan.
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SUBSYSTEMEN
EG-KEURINGSVERKLARING

De EG-keuringsverklaring en de bijgevoegde documenten moeten gedateerd en
ondertekend worden.
Deze verklaring moet in dezelfde taal als het technische dossier worden
opgesteld en moet de volgende gegevens bevatten :
-

de referenties van de richtlijn;

-

naam en adres van de aanbestedende dienst of zijn in de Gemeenschap
gevestigde gemachtigde (firmanaam en volledig adres en, wanneer het een
gemachtigde betreft, ook de firmanaam van de aanbestedende dienst);
een beknopte beschrijving van het subsysteem;
naam en adres van de aangemelde instantie die de in artikel 17 bedoelde
EG-keuring heeft uitgevoerd;

-

de referenties van de documenten in het technische dossier;
alle voorlopige of definitieve bepalingen waaraan het subsysteem moet
voldoen, met name, in voorkomend geval, exploitatiebeperkingen of
-voorwaarden;
de geldigheidsduur van de EG-verklaring, indien deze voorlopig is;

-

de identiteit van de ondertekenaar.
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SUBSYSTEMEN
EG-KEURING

1. De EG-keuring is de procedure volgens welke een aangemelde instantie, op
verzoek van de aanbestedende dienst of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde, nagaat of en verklaart dat een subsysteem :
-

in overeenstemming is met de bepalingen van de richtlijn,
in overeenstemming is met de overige wettelijke bepalingen die met
inachtneming van het EEG-Verdrag worden toegepast,

en dat het in gebruik mag worden genomen.
2. De keuring van het subsysteem omvat de volgende stadia :
ontwerp,
constructie van het subsysteem, met name de uitvoering van
civieltechnische werken, de montage van samenstellende delen en de
afregeling van het geheel;
beproeving van het voltooide subsysteem.
3. De voor de EG-keuring verantwoordelijke aangemelde instantie stelt de
conformiteitsverklaring op, die bestemd is voor de aanbestedende dienst of
zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde; deze stelt op zijn beurt de
EG-keuringsverklaring op, die bestemd is voor de bevoegde instantie van de
Lid-Staat waar het subsysteem geïnstalleerd is en/of geëxploiteerd wordt.
4. Het technische dossier bij de keuringsverklaring moet de volgende stukken
bevatten :
voor infrastructuur : plannen van de werken, processen-verbaal van de
oplevering van het grondwerk en de betonwapening, rapporten over de
beproeving en de controle van het beton;
-

voor andere subsystemen : algemene en detailplannen zoals die worden
uitgevoerd, elektrische en hydraulische schema's, schema's van de
besturingscircuits, een beschrijving van de geautomatiseerde systemen,
handleidingen voor bediening en onderhoud, enz.;
een lijst van de samenstellende delen, als bedoeld in artikel 2, die in
het subsysteem zijn verwerkt;
kopieën van de EG-verklaringen van conformiteit of geschiktheid voor
gebruik waarvan genoemde samenstellende delen krachtens artikel 8 van
de richtlijn voorzien moeten zijn, in voorkomend geval vergezeld van de
desbetreffende berekeningen en van een kopie van de processen-verbaal
van de proeven en onderzoeken die op basis van de gemeenschappelijke
technische specificaties door de aangemelde instanties zijn uitgevoerd;

-

- 61 een verklaring van de met de EG-keuring belaste aangemelde instantie
dat het project in overeenstemming is met de bepalingen van deze
richtlijn, vergezeld van de door haar geviseerde desbetreffende
berekeningen, met vermelding van een eventueel tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden gemaakt voorbehoud dat niet is ingetrokken, en
vergezeld van de inspectie- en auditrapporten die zij in het kader van
haar opdracht heeft opgesteld, zoals nader aangegeven in de
hiernavolgende punten 5.3 en 5.4.

5. Toezicht
5.1. Het doel van het EG-toezicht is na te gaan of tijdens de
totstandbrenging van het subsysteem de uit het technische dossier
voortvloeiende verplichtingen zijn vervuld.
5.2. De met het toezicht belaste aangemelde instantie moet permanent toegang
hebben tot bouwplaatsen, constructiewerkplaatsen, opslagplaatsen,
eventuele locaties voor prefabricatie, beproevingsinstallaties en meer
in het algemeen alle plaatsen die zij noodzakelijk acht voor de
vervulling van haar taak. De aanbestedende dienst of zijn in de
Gemeenschap gevestigde gemachtigde moet haar alle documenten die
daarbij van nut kunnen zijn, met name de plannen voor de uitvoering van
en de technische documentatie met betrekking tot het subsysteem,
toezenden of laten toezenden.
5.3. De met het toezicht belaste aangemelde instantie voert periodiek
"audits" uit om na te gaan of de bepalingen van de richtlijn worden
nageleefd, waarna zij een auditverslag voorlegt aan de met de
uitvoering belaste bedrijven. Zij kan eisen bij bepaalde stadia van de
uitvoering van het werk te worden betrokken. Zij kan eisen uitgenodigd
te worden voor bepaalde fasen van de werkzaamheden.
5.4. Daarnaast kan de aangemelde instantie onaangekondigde bezoeken brengen
aan de bouwplaats of de constructiewerkplaatsen. Bij deze bezoeken kan
de aangemelde instantie volledige of gedeeltelijke audits uitvoeren.
Zij legt een verslag van deze bezoeken en in voorkomend geval een
auditverslag voor aan de met de uitvoering belaste bedrijven.
6. Het volledige in punt 4 bedoelde dossier wordt ter staving van de
conformiteitsverklaring die is afgegeven door de met de keuring van het
bedrijfsklare subsysteem belaste aangemelde instantie ingediend bij de
aanbestedende dienst of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde. Dit
dossier wordt gevoegd bij de EG-keuringsverklaring die de aanbestedende
dienst aan de bevoegde instantie van de betrokken Lid-Staat doet toekomen.
Een kopie van het dossier wordt door de aanbestedende dienst bewaard
gedurende de hele levensduur van het subsysteem. Andere Lid-Staten die
daarom verzoeken kunnen inzage krijgen in het dossier.
7. Iedere aangemelde instantie publiceert periodiek relevante informatie over :
-

de ontvangen aanvragen van EG-keuringen;
de afgegeven conformiteitsverklaringen;
de geweigerde conformiteitsverklaringen.

8. De dossiers en de correspondentie met betrekking tot de
EG-keuringsprocedures worden gesteld in een officiële taal van de Lid-Staat
waar de aanbestedende dienst of zijn gemachtigde in de Gemeenschap is
gevestigd, dan wel in een door de aanbestedende dienst aanvaarde taal.
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DOOR DE LID-STATEN IN ACHT TE NEMEN MINIMUMCRITERIA
BIJ DE AANMELDING VAN INSTANTIES

1. De instantie, de directeur daarvan en het met de keuring belaste personeel
mogen bij het ontwerp, de fabricage, de constructie, de verkoop of het
onderhoud van de kritische samenstellende delen of subsystemen en bij de
exploitatie noch rechtstreeks noch als gemachtigden optreden. De
mogelijkheid van uitwisseling van technische informatie tussen de fabrikant
of constructeur en de instantie wordt door deze bepaling niet uitgesloten.
2. De instantie en het personeel dat met de controle is belast, dienen de
proeven uit te voeren met de grootste mate van beroepsintegriteit en
technische bekwaamheid. Zij dienen vrij te zijn van elke pressie en
beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de
uitslagen van hun controle kan beïnvloeden, inzonderheid die van personen of
groepen van personen die bij de resultaten van de keuring belang hebben.
3. De instantie dient te beschikken over het nodige personeel en de nodige
middelen te bezitten om de met de uitvoering van de keuringen verbonden
technische en administratieve taken op passende wijze te vervullen; tevens
dient de instantie toegang te hebben tot het nodige materiaal voor
bijzondere keuringen.
4. Het personeel dat met de controle is belast, dient :
een goede technische en beroepsopleiding te hebben genoten;
-

een behoorlijke kennis te bezitten van de voorschriften betreffende de
controles die het verricht en voldoende ervaring met deze controles te
hebben;
de vereiste bekwaamheid te bezitten om op grond van de verrichte
controles verklaringen, processen-verbaal en verslagen op te stellen.

5. De onafhankelijkheid van het personeel dat met de controle is belast, dient
te zijn gewaarborgd. De bezoldiging van elke functionaris mag niet afhangen
van het aantal controles dat hij verricht, noch van de uitslagen van deze
controles.
6. De instantie dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te
sluiten, tenzij deze wettelijke aanprakelijkheid op basis van het nationale
recht door de Staat wordt gedekt of de controles rechtstreeks door de
Lid-Staat worden verricht.
7. Het personeel van de instantie is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien
van al hetgeen het bij de uitoefening van zijn taak in het kader van de
richtlijn of van de bepalingen van intern recht die daaraan uitvoering
geven, ter kennis is gekomen (behalve tegenover de ter zake bevoegde
overheidsinstanties van de Staat waarin de instantie haar werkzaamheden
uitoefent).
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SECTIE lt FINANCIËLE GEVOLGEN

1. TITEL VAN DE MAATREGEL
Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de interoperabiliteit
van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen.
2.

BEGROTINGSLIJNEN
B 5-300: voltooiing van de interne markt (gedeeltelijke financiering van de
opstelling van TSI in 1994).
Eventueel kan ook gebruik worden gemaakt van begrotingslijn B2-704.

3. JURIDISCHE GRONDSLAG
Artikel 129 D van het EG-Verdrag.
4. OMSCHRIJVING VAN DE MAATREGEL
4.1.

Specifieke doelstellingen van de maatregel
Vaststelling van de doelstellingen, het toepassingsgebied, de essentiële
eisen en de procedures.
Opstelling van een reeks technische specificaties inzake
interoperabiliteit (TSI) met een verplicht karakter en van
geharmoniseerde normen ten einde de interoperabiliteit van het Europese
netwerk voor hogesnelheidstreinen te waarborgen met inachtneming van de
essentiële eisen.
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Duur
De gevraagde begrotingsmiddelen hebben betrekking op de uitgaven vanaf
1993. Het betreft een gerichte maatregel voor de opstelling van
geharmoniseerde normen en het beheer van de aanpassing van de technische
specificaties inzake interoperabiliteit. Wat de opstelling van de
technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI) betreft is de
duur beperkt tot 1997.

4.3.

Groepen waarvoor de maatregel gevolgen heeft
De burgers en de economische actoren wat de mobiliteit betreft; het
personeel van de spoorwegmaatschappijen en van de betrokken bedrijven wat
de interoperabiliteit van het Europese netwerk betreft.

5.

INDELING VAN DE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

5.1.

Verplichte/niet-verplichte uitgaven
Niet-verplichte uitgaven.

5.2.

Gesplitste/niet-gesplitste kredieten
Gesplitste kredieten.

5.3.

Categorie van de ontvangsten
Geen ontvangsten.

6.

AARD VAN DE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

6.1.

Gesubsidieerd voor 100 %
Neen

6.2.

Subsidie voor gezamenlijke financiering met andere bronnen uit de
openbare en/of particuliere sector
Ja

6.3.

Rentesubsidies
Neen

-

6.4.
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-

Overige
Neen

6.5.

Is voorzien in gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de financiële
steun van de Gemeenschap als de maatregel economische voordelen oplevert?
Neen

6.6.

Leidt de voorgestelde maatregel tot een wijziging in de ontvangsten?
Zo ja, van welke aard is deze wijziging en in welke categorie van
ontvangsten treedt deze op?
Neen

7.
7.1.

FINANCIËLE GEVOLGEN
Wijze van berekening van de totale kosten van de maatregel
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de uitgaven in verband met
de opstelling van technische specificaties inzake interoperabiliteit
(TSI) en die in verband met de opstelling van de normen die nodig zijn
voor de toepassing van de TSI.
Voor de TSI dient in het kader van de betreffende begrotingsprocedure te
worden voorzien in de middelen voor coördinatie van de werkzaamheden van
tien werkgroepen die door de industrie en de spoorwegmaatschappijen (CCFE
en UIC) worden gevormd en die belast zijn met de opstelling van de
technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI) met betrekking
tot de 8 subsystemen, namelijk infrastructuur, energie, onderhoud,
besturing, rollend materieel, milieu, exploitatie en gebruikers. Daarbij
komen nog twee coördinatiegroepen, namelijk voor interfaces van de
subsystemen en conformiteitsbeoordeling. De technische werkzaamheden van
de werkgroepen komen voor het grootste gedeelte voor rekening van de
industrie en de spoorwegmaatschappijen. De Commissie zal de werkzaamheden
van deze werkgroepen financieel steunen. Bovendien zal de Commissie de
vergaderingen van het technisch comité financieren. De communautaire
bijdrage voor de opstelling van een TSI wordt geraamd op 250.000 ecu.
In elke TSI zal dan het aantal normen nader worden aangegeven. Na
vaststelling van een TSI zal de CEN en het CENELEC worden belast met de
opstelling van de normen. Naar schatting + 300 normen, waarbij de kosten
van één norm op 50.000 ecu worden geraamd.
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Verdeling per onderdeel van de maatregel

Verdeling

begroting 93

TSI

1995

begroting 94

1996

1
mecu

1
mecu

0,5
mecu

Normen

Totaal

7.3.

1,5
mecu

3
mecu

2
mecu

3
mecu

Beleidskredieten voor studies, vergaderingen van deskundigen enz. onder
deel B

Verdeling

1993

Vergaderingen
van deskundigen

7.4.

1
mecu

1
mecu

1997

1994

1995

1996

1997

totaal 1993
t/m 1997

0,03
mecu

0,03
mecu

0,03
mecu

0,03
mecu

0,120
mecu

Indicatief tijdschema voor de vastleggingskredieten

Begroting
1993

begroting
1994

1,03
mecu

indicatief programma
1995

1996

1997

1,03
mecu

2,03
mecu

3,03
mecu

totaal 1993
t/m 1997

7,120
mecu

Vermeld eventueel de aanvankelijke ramingen in het financieel memorandum
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BEPALINGEN IN DE VOORGESTELDE MAATREGEL OM BEDROG TEGEN TE GAAN
Het huidige kadercontract van de Commissie met de CEN en het CENELEC
voorziet in eventuele controle en accountantsonderzoeken.
De diensten van de Commissie gaan voor betaling over tot controle van de
subsidies of van de ontvangst van prestaties en voorbereidende,
haalbaarheids- of beoordelingsstudies waartoe opdracht is gegeven, rekening
houdend met de contractuele verplichtingen en met de beginselen inzake
besparing en goed financieel of algemeen beheer. In alle overeenkomsten of
contracten die tussen de Commissie en de begunstigden zijn gesloten, zijn
fraudebestrijdingsbepalingen (controle, indiening van rapporten, enz.)
opgenomen.

9.
9.1.

GEGEVENS VOOR DE KOSTEN-BATENANALYSE
Doelstellingen
Specifieke doelstelling(en): overeenstemming met de meer algemene
doelstellingen en overige maatregelen in het indicatief financieel
programma.
Momenteel bestaan er geen gemeenschappelijke bepalingen, die nochtans
onmisbaar zijn voor het verkeer van hogesnelheidstreinen, en is er geen
sprake van normalisatie. In het kader van de totstandbrenging van het
Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen alsook van de voltooiing van
de interne markt door het openstellen van de overheidsopdrachten en de
versterking van de concurrentiepositie van deze tak van industrie, wordt
met de maatregel de opstelling van communautaire bepalingen en
geharmoniseerde normen beoogd welke noodzakelijk zijn voor de
interoperabiliteit van het netwerk met inachtneming van de essentiële
eisen.

9.2.

Motivering van de maatregel
De thans geldende wettelijke en technische bepalingen bemoeilijken het
verkeer van hogesnelheidstreinen op het Europese net.
De verwezenlijking van internationale verbindingen zoals de Kanaaltunnel
en PBKA (Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam), waarbij over elk stuk
afzonderlijk moet worden onderhandeld, leidt tot een aanzienlijke
verhoging van de kosten van het rollend materieel in vergelijking met die
van een nationaal net. Gezien de verschillen tussen de bestaande
nationale bepalingen met betrekking tot zowel de samenstellende delen als
het systeem in zijn geheel alsook tussen de specifieke eisen, zien de
constructeurs zich verplicht voor elke markt hun materieel te herzien,
waardoor zij niet kunnen profiteren van de voordelen van
schaalvergroting.
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om haar concurrentiepositie op de wereldmarkten te versterken. Deze
situatie maakt het ook onmogelijk de samenstellende delen en het
spoorwegmaterieel op Europees niveau te produceren en te gebruiken.
Vrijwillige normalisatie door de betrokkenen of wederzijdse erkenning van
de nationale voorschriften komen hier niet in aanmerking. Gezien het
ontbreken van zowel een gemeenschappelijke opvatting ten aanzien van de
regelgeving als gemeenschappelijke criteria is het niet mogelijk, zonder
eerst essentiële eisen en fundamentele parameters vast te stellen, een
Europees netwerk of een open en concurrerende markt tot stand te brengen.
9.2.1. Kosten
9.2.2. Neveneffecten
(verder reikend dan de specifieke doelstelling(en))
9.2.3. Multiplicatoreffecten
(mobilisatie van andere geldstromen)
9.3.

Het volgen en evalueren van de maatregel
Niet van toepassing

9.4.

Overeenstemming met het financieel programma

9.4.1. Is de maatregel opgenomen in het financieel programma van het DG voor de
betreffende jaren?
Ja
9.4.2. Met welke meer algemene doelstelling van het financieel programma van het
DG komt de doelstelling van de voorgestelde maatregel overeen?
- transeuropese netwerken;
- technische harmonisatie;
- interne markt.
9.4.3. Voornaamste factoren van onzekerheid die de specifieke resultaten van de
maatregel kunnen beïnvloeden:
Niet van toepassing
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Deze sectie moet aan DG IX worden toegezonden en wordt vervolgens door dit
Directoraat-generaal voor advies aan DG XIX doorgezonden.
10.1.

Impliceert de voorgestelde maatregel uitbreiding van het aantal
personeelsleden van de Commissie?
Neen

10.2.

Totaal van de personeelsuitgaven en andere huishoudelijke uitgayen in
verband met de voorgestelde maatregel.
Wijze van berekening toelichten.

Post

verdeling

1995

1996

1997

1998 en
volgende
begrotingsjaren

A 2510

comité

85.000*

85.000*

85.000*

85.000*

85.000*

85.000*

85.000*

250

coördinatie **

*

12 RD
12 PD

7418 ecu x 5 vergaderingen = 37.090
9420 ecu x 5 vergaderingen = 47.100

Berekening op basis van

**

RD: 618 ecu
PD: 785 ecu

Coördinatie van de aangemelde instanties in het kader van de
procedure van artikel 18.

- 70 NOTITIE OVER DE VERWACHTE EFFECTEN

EFFECTEN VAN HET VOORSTEL OP HET BEDRIJFSLEVEN
EN IN HET BIJZONDER DE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

TITEL VAN HET VOORSTEL:
Richtlijn van de Raad van de Europese Unie betreffende de interoperabiliteit van
het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen.

REFERENTIENUMMER VAN HET DOCUMENT:
HET VOORSTEL:
1.

Subsidiariteit; noodzaak van communautaire bepalingen - voornaamste
doelstellingen
Momenteel bestaan er geen gemeenschappelijke bepalingen die moeten zorgen
voor het verkeer van de hogesnelheidstreinen op het gehele Europese net.
De voorgestelde maatregel heeft tot doel de communautaire bepalingen en de
geharmoniseerde normen vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de
interoperabiliteit van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen in het
kader van de openstelling van de markten en de bevordering van het
concurrentievermogen van de spoorwegsector in zijn geheel.

- 71 De thans geldende wettelijke en technische bepalingen bemoeilijken het
verkeer van hogesnelheidstreinen op het Europese net. De verwezenlijking van
internationale verbindingen zoals de Kanaaltunnel en PBKA (Parijs-BrusselKeulen-Amsterdam) , waarbij over elk stuk afzonderlijk moet worden
onderhandeld, leidt tot een aanzienlijke verhoging van de kosten van het
rollend materieel in vergelijking met die van een nationaal net. Gezien de
verschillen tussen de bestaande nationale bepalingen met betrekking tot
zowel de samenstellende delen als het systeem in zijn geheel alsook tussen
de specifieke eisen, zien de constructeurs zich verplicht voor elke markt
hun materieel te herzien, waardoor zij niet kunnen profiteren van de
voordelen van schaalvergroting.
Daardoor wordt de ontwikkeling van een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen beperkt en wordt het voor de Europese industrie moeilijk om
haar concurrentiepositie op de wereldmarkten te versterken. Deze situatie
maakt het ook onmogelijk de samenstellende delen en het spoorwegmaterieel op
Europees niveau te produceren en te gebruiken.
Vrijwillige normalisatie door de betrokkenen of wederzijdse erkenning van de
nationale voorschriften komen hier niet in aanmerking. Gezien het ontbreken
van zowel een gemeenschappelijke opvatting ten aanzien van de regelgeving
als gemeenschappelijke criteria is het niet mogelijk, zonder eerst
essentiële eisen en fundamentele parameters vast te stellen, een Europees
netwerk of een open en concurrerende markt tot stand te brengen.
DE EFFECTEN OP HET BEDRIJFSLEVEN
2.

Op welke bedrijven is het voorstel van invloed?
In welke sectoren?
Bedrijven die spoorwegmaterieel produceren, spoorwegmaatschappijen,
beheerders van infrastructuren en bouwbedrijven.
In welke grootteklassen?
De produktie van spoorwegmaterieel is geconcentreerd bij enkele grote
bedrijven die zich zullen moeten aanpassen aan de technische
specificaties inzake interoperabiliteit. KMO's zijn daarbij betrokken als
toeleveranciers.

- 72 Marktaandeel van de grote bedrijven en van de KMO's voor alle soorten
rollend materieel. Raming, naar waarde, voor 1990
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Zijn deze bedrijven in specifieke geografische gebieden in de Gemeenschap
gevestigd?
Bedrijven die spoorwegmaterieel voor hogesnelheidstreinen produceren zijn
voornamelijk in Frankrijk, Duitsland, Italië, België en het Verenigd
Koninkrijk gevestigd.

Welke maatregelen moeten de bedrijven nemen om aan de voorgestelde wetgeving
te voldoen?
Produktiebedrijven: toepassing van de technische specificaties inzake
interoperabiliteit, geharmoniseerde normen en conformiteitsprocedures.
Aanbestedende bedrijven: bij het plaatsen van opdrachten verwijzen naar de
technische specificaties inzake interoperabiliteit en naar de
geharmoniseerde normen.
Spoorwegmaatschappijen en beheerders van de infrastructuur: keuring van de
subsystemen voor ingebruikneming in overeenstemming met de essentiële eisen
op basis van de technische specificaties inzake interoperabiliteit.
Wederzijdse erkenning van de conformiteitsverklaringen.
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Welke economische effecten zijn van de voorgestelde wetgeving te verwachten?
voor de investeringen en de oprichting van nieuwe bedrijven:
de koppeling en de interoperabiliteit van het netwerk voor hogesnelheidstreinen leiden voornamelijk voor de middelgrote steden tot een
betere toegankelijkheid, waardoor met name de KMO's hun activiteiten naar
en vanuit dergelijke steden kunnen uitbreiden en ontwikkelen.
-

voor de werkgelegenheid:
door het bevorderen van nieuwe vestigingen en de groei van de activiteit
van de KMO's zijn de koppeling en de interoperabiliteit gunstig voor de
werkgelegenheid. Een en ander zou de ontwikkeling van de tertiaire sector
in de hand moeten werken.
voor het concurrentievermogen van het bedrijfsleven:
de interoperabiliteit leidt tot verbetering van de concurrentiepositie
van de grote bedrijven en van de KMO's op de markten in de Gemeenschap en
in de wereld. De interoperabiliteit zal met name bijdragen tot het
openstellen van de markten, waardoor de KMO's hun produktie meer zullen
kunnen specialiseren en handelsrelaties met verschillende producenten
onderhouden, terwijl zij thans meestal aan een enkele producent zijn
gebonden. Daardoor zullen zij meer van het serie-effect kunnen profiteren
en dus hun concurrentiepositie verbeteren.

5.

Bevat het voorstel maatregelen teneinde rekening te houden met de specifieke
situatie van kleine en middelgrote ondernemingen?
Neen

6.

Lijst van de instanties die over het voorste1 zijn geraadpleegd en
hoofdlijnen van hun standpunt
-

De regeringsdeskundigen uit de Lid-Staten zijn het in het algemeen eens
over de noodzaak van een richtlijn en over de gekozen aanpak, met name
wat betreft de opstelling van technische specificaties inzake
interoperabiliteit met een regelgevend karakter en de samenwerking tussen
de Commissie, het bedrijfsleven en de spoorwegmaatschappijen bij de
opstelling daarvan alsook de conformiteitsbeoordelingsprocedures.

-

De UNIFE en de voornaamste producenten van spoorwegmaterieel hebben
actief deelgenomen aan de uitwerking van het voorstel voor een richtlijn.
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De CCFE (Communauté des Chemins de Fer Européens) en de UIC
(Internationale Spoorwegunie) hebben hun goedkeuring gehecht aan het
voorstel voor een richtlijn, zowel wat de noodzaak als de opzet ervan
betreft.
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