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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/13/EG
av den 26 februari 2001
om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(3)

För att säkerställa att tillträdesrätten till järnvägsinfrastrukturen tillämpas på ett enhetligt och icke-diskriminerande sätt inom hela gemenskapen infördes genom
rådets direktiv 95/18/EG (6) ett tillstånd för järnvägsföretag som tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 10
i direktiv 91/440/EEG; ett sådant tillstånd är obligatoriskt för tillhandahållande av sådana tjänster och giltigt i
hela gemenskapen.

(4)

Eftersom vissa medlemsstater har beviljat tillträdesrätt
utöver vad som föreskrivs i direktiv 91/440/EEG är det
nödvändigt att garantera en rättvis, öppen och icke-diskriminerande behandling av alla järnvägsföretag som får
bedriva verksamhet på denna marknad genom att
utvidga de principer för tillstånd som fastställs i direktiv
95/18/EG till alla företag som är verksamma inom
denna sektor.

(5)

För att bättre uppfylla sin informationsskyldighet, bör
medlemsstaterna och kommissionen se till att samtliga
medlemsstater och kommissionen får bättre information.
I enlighet med gällande praxis och på grundval av en
rimlig tolkning av direktiv 95/18/EG, bör medlemsstaterna och kommissionen även lämna information om de
tillstånd som utfärdats.

(6)

Det är önskvärt att säkerställa att järnvägsföretag med
tillstånd som bedriver internationella godstransporter
respekterar de relevanta tull- och skattebestämmelser
som är tillämpliga, särskilt i fråga om tulltransitering.

(7)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget kan målen för
detta direktiv, nämligen att fastställa de övergripande
principerna för tillstånd för järnvägsföretag och att
åstadkomma ett ömsesidigt erkännande av sådana tillstånd inom hela gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, på grund av att sådan
tillståndsgivning har en uppenbar internationell aspekt,
och de kan därför, till följd av de transnationella konsekvenserna, bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta
direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå dessa mål.

(8)

Direktiv 95/18/EG bör ändras i enlighet härmed.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 71 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), mot bakgrund av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 22 november 2000, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om
utvecklingen av gemenskapens järnvägar (5) föreskrivs
viss tillträdesrätt inom internationell järnvägstrafik för
järnvägsföretag och internationella sammanslutningar av
järnvägsföretag.

För att garantera pålitliga och väl avpassade tjänster
behövs ett gemensamt tillståndssystem i syfte att säkerställa att alla järnvägsföretag vid varje tidpunkt uppfyller
vissa krav som avser gott anseende, ekonomisk förmåga
och yrkesmässig kompetens för att skydda kunder och
tredje man, samt att de tillhandahåller tjänster med hög
säkerhetsnivå.

(1) EGT C 321, 20.10.1998, s. 8, och
EGT C 116 E, 26.4.2000, s. 38.
(2) EGT C 209, 22.7.1999, s. 22.
(3) EGT C 57, 29.2.2000, s. 40.
(4) Europaparlamentets yttrande av den 10 mars 1999 (EGT C 175,
21.6.1999, s. 119), bekräftat den 16 september 2000 (EGT C 54,
25.2.2000, s. 56), rådets gemensamma ståndpunkt av den 28 mars
2000 (EGT C 178, 27.6.2000, s. 23) och Europaparlamentets
beslut av den 5 juli 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT). Europaparlamentets beslut av den 1 februari 2001 och rådets beslut av den
20 december 2000.
(5) EGT L 237, 24.8.1991, s. 25. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG (se sidan 1 i detta nummer av EGT).

(6) EGT L 143, 27.6.1995, s. 70.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 95/18/EG ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 skall ersättas med följande:
Artikel 1
1.
Detta direktiv behandlar de kriterier som skall tillämpas när en medlemsstat utfärdar, förnyar eller ändrar tillstånd som är avsedda för järnvägsföretag som är eller kommer att vara etablerade inom gemenskapen.
2.
Medlemsstaterna får undanta följande företag från
detta direktivs tillämpningsområde:
a) Företag som enbart tillhandahåller tjänster som avser
persontrafik på lokal och regional fristående järnvägsinfrastruktur utan förbindelse med det allmänna nätet.
b) Järnvägsföretag som enbart tillhandahåller stads- eller
förortstrafik på järnväg för personer.
c) Järnvägsföretag vars verksamhet är begränsad till tillhandahållande av regional godstrafik på järnväg som
inte omfattas av direktiv 91/440/EEG.
d) Företag som enbart utför godstransporter på privatägd
järnvägsinfrastruktur som endast används av ägaren till
järnvägsinfrastrukturen för egen godstransport.
3.
Företag vars verksamhet är begränsad till att tillhandahålla pendeltrafiktjänster för befordran av motorfordon
genom tunneln under Engelska kanalen omfattas inte av
detta direktiv.
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4. Följande stycke skall läggas till i artikel 4:
5. Ett tillstånd skall vara giltigt inom hela gemenskapens territorium.
5. I artikel 6 skall den fjärde strecksatsen ändras på följande
sätt:
 inte har dömts för allvarlig eller upprepad underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt social- eller arbetsrättslig lagstiftning, inklusive skyldigheter enligt lagstiftningen om arbetarskydd, eller skyldigheter enligt tullagstiftning när det gäller ett företag som önskar
bedriva gränsöverskridande godstransporter som skall
genomgå tullförfaranden.
6. Artikel 11.8 skall ersättas med följande:
8. När en tillståndsmyndighet utfärdar, tillfälligt drar in,
återkallar eller ändrar ett tillstånd skall den berörda medlemsstaten omedelbart informera kommissionen om detta.
Kommissionen skall omedelbart informera de andra medlemsstaterna.
7. Artiklarna 12 och 13 skall ersättas med följande:
Artikel 12
1.
Utöver kraven i detta direktiv skall järnvägsföretagen
också följa bestämmelser i nationella lagar och andra författningar som är förenliga med gemenskapens lagstiftning
och som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, särskilt
när det gäller
a) specifika tekniska och operationella krav för järnvägstrafik,

2. I artikel 2 skall punkt a ändras på följande sätt:
a) järnvägsföretag: varje offentligt eller privat företag vars
huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla
tjänster för transport av gods och/eller passagerare på
järnväg med kravet att företaget måste tillhandahålla
dragkraft. Detta gäller även företag som endast tillhandahåller dragkraft..
3. Artikel 3 skall ersättas med följande:
Artikel 3
Varje medlemsstat skall utse det organ som är ansvarigt för
utfärdande av tillstånd och för att de åligganden som följer
av detta direktiv uppfylls. Tillstånd skall utfärdas av ett
organ som inte själv tillhandahåller järnvägstransporttjänster och som är oberoende i förhållande till organ eller
företag som gör detta.

b) säkerhetskrav som gäller för personal, rullande materiel
och företagets interna organisation,
c) bestämmelser om hälsa, säkerhet, sociala förhållanden
och arbetstagares och konsumenters rättigheter,
d) krav som gäller för alla företag i den relevanta järnvägssektorn och som är avsedda att erbjuda konsumenterna fördelar eller skydd.
2.
Ett järnvägsföretag kan när som helst rådfråga kommissionen om huruvida kraven i den nationella lagstiftningen är förenliga med gemenskapslagstiftningen och
huruvida kraven tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.
Om kommissionen anser att bestämmelserna i detta direktiv inte följts skall den utan att det påverkar tillämpningen
av artikel 226 i fördraget yttra sig om hur direktivet skall
tolkas.
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Artikel 3

Artikel 13
Järnvägsföretagen skall respektera de tillämpliga överenskommelser om internationella järnvägstransporter som är i
kraft i de medlemsstater där de bedriver verksamhet. De
skall även iaktta gällande tull- och skattebestämmelser.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar
som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15
mars 2003. De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2001.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

N. FONTAINE

A. LINDH

Ordförande

Ordförande

