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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
BESLUIT VAN DE RAAD
van 16 juni 2011
betreffende de ondertekening en sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de
Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer tot toetreding van de
Europese Unie tot het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei
1980, zoals gewijzigd bij het Protocol van Vilnius van 3 juni 1999
(Voor de EER relevante tekst)

(2013/103/EU)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 91, juncto artikel 218, lid 5, en
artikel 218, lid 6, onder a), v),
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De ontwikkeling van de interoperabiliteit van de spoor
wegen binnen de Unie, evenals tussen de Unie en de
buurlanden, is een centraal gegeven in het gemeenschap
pelijke vervoerbeleid, dat met name gericht is op de tot
standbrenging van een beter evenwicht tussen de ver
schillende vervoerswijzen.
De Unie heeft exclusieve bevoegdheid of met de lidstaten
gedeelde bevoegdheid op de gebieden welke vallen onder
het Verdrag betreffende het internationale spoorwegver
voer (COTIF) van 9 mei 1980, zoals gewijzigd bij het
Protocol van Vilnius van 3 juni 1999 (hierna „het ver
drag” genoemd).

(3)

De toetreding van de Unie tot het verdrag met het oog
op de uitoefening van haar bevoegdheden is toegestaan
krachtens artikel 38 van het verdrag.

(4)

De Commissie heeft namens de Unie met de Intergou
vernementele Organisatie voor het internationale spoor
wegvervoer (hierna „OTIF” genoemd) over een overeen
komst (hierna „de overeenkomst” genoemd) tot toetre
ding van de Unie tot het verdrag.

(5)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Intergouver
nementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer
tot toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende
het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980,
zoals gewijzigd bij het Protocol van Vilnius van 3 juni 1999
(hierna „de overeenkomst” genoemd), wordt namens de Unie
goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
Bij de ondertekening van de overeenkomst legt de Unie een
verklaring af over de uitoefening van haar bevoegdheden, die
in bijlage I bij dit besluit is opgenomen, en legt de Unie een
verklaring af met betrekking tot artikel 2 van de overeenkomst,
die in bijlage II bij dit besluit is opgenomen.
Artikel 3
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de persoon
(personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst
te ondertekenen teneinde daardoor de Unie te binden, en om de
in artikel 2 bedoelde verklaringen af te leggen.
Artikel 4
De Commissie vertegenwoordigt de Unie in de vergaderingen
van de OTIF.
Artikel 5
De interne regelingen betreffende de voorbereiding van de ver
gaderingen van de OTIF, en betreffende de vertegenwoordiging
en stemming tijdens deze vergaderingen zijn vervat in bijlage III
bij dit besluit.
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Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 16 juni 2011.
Voor de Raad
De voorzitter
VÖLNER P.
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BIJLAGE I
VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN BEVOEGDHEDEN
In de spoorwegsector oefent de Europese Unie (hierna „de Unie” genoemd) met de lidstaten van de Unie (hierna „de
lidstaten” genoemd) een gedeelde bevoegdheid uit krachtens de artikelen 90 en 91, juncto artikel 100, lid 1, en de
artikelen 171 en 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
Titel VI van het VWEU vormt de rechtsgrondslag voor het vervoersbeleid van de Unie en titel XVI regelt de bijdrage van
de Unie tot de ontwikkeling en de verwezenlijking van trans-Europese netwerken op vervoersgebied.
Meer bepaald kan de Unie op grond van artikel 91 van titel VI van het VWEU het volgende vaststellen:
— gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer vanuit of naar het grondgebied van een lidstaat of over het
grondgebied van een of meer lidstaten;
— de voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot nationaal vervoer in een lidstaat waar zij niet
hun woonplaats hebben;
— maatregelen om vervoer veiliger te maken;
— alle overige passende bepalingen.
Op het gebied van de trans-Europese netwerken zijn aan de Unie op grond van artikel 171 van titel XVI van het VWEU
de volgende taken toevertrouwd:
— het vaststellen van een reeks richtsnoeren betreffende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van de
maatregelen die inzake trans-Europese netwerken worden overwogen; in de richtsnoeren worden projecten van
gemeenschappelijk belang vermeld;
— het treffen van alle maatregelen die nodig kunnen blijken om de interoperabiliteit van de netwerken te waarborgen,
met name op het gebied van de harmonisatie van de technische normen;
— de Unie kan steun verlenen aan door de lidstaten gesteunde projecten van gemeenschappelijk belang, die als zodanig
zijn aangegeven in het kader van de in het eerste streepje bedoelde richtsnoeren met name in de vorm van
uitvoerbaarheidsstudies, garanties voor leningen, of rentesubsidies; de Unie kan tevens uit het Cohesiefonds bijdragen
in de financiering van projecten in de lidstaten op het terrein van de vervoersinfrastructuur.
Op grond van deze twee bepalingen heeft de Unie reeds talrijke wetteksten met betrekking tot het spoorvervoer aange
nomen.
Op grond van het Unierecht geniet de Unie uitsluitende bevoegdheid inzake spoorvervoer in de gevallen waarin het
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, zoals gewijzigd bij het Protocol van
Vilnius van 3 juni 1999 (hierna „het verdrag” genoemd), of de op grond daarvan vastgestelde regelgeving, gevolgen kan
hebben voor het bestaande Unierecht of de strekking daarvan kan wijzigen.
De lidstaten zijn niet bevoegd voor aangelegenheden die onder het verdrag vallen en waarvoor de Unie uitsluitend
bevoegd is.
In de gevallen waarin het verdrag of de op grond daarvan vastgestelde regelgeving geen gevolgen heeft voor het bestaande
Unierecht, bezitten de Unie en de lidstaten gedeelde bevoegdheid met betrekking tot het verdrag.
De lijst van de ter zake dienende wetteksten van de Unie die op het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst van
kracht zijn, is vervat in het aanhangsel van deze bijlage. De werkingssfeer van de uit deze teksten voortvloeiende
Uniebevoegdheid dient telkens aan de hand van de afzonderlijke bepalingen ervan te worden beoordeeld, met name
voor zover bij die bepalingen gemeenschappelijke regels worden vastgesteld. De bevoegdheid van de Unie is voortdurend
aan verandering onderhevig. In het kader van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het VWEU kunnen de
bevoegde instellingen van de Unie besluiten nemen die bepalend zijn voor de reikwijdte van de bevoegdheid van de
Unie. De Unie behoudt zich daarom het recht voor deze verklaring dienovereenkomstig te wijzigen, maar beschouwt dit
niet als een voorwaarde om haar bevoegdheden op de door het verdrag bestreken gebieden te kunnen uitoefenen.
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Aanhangsel van bijlage I
WETTEKSTEN VAN DE EUROPESE UNIE DIE BETREKKING HEBBEN OP ONDERWERPEN WELKE DOOR HET
VERDRAG WORDEN BESTREKEN
Tot dusver heeft de Unie onder meer door middel van de volgende wetteksten haar bevoegdheid uitgeoefend:
WETGEVING INZAKE ECONOMIE EN MARKTTOEGANG
— Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden (PB 52 van
16.8.1960, blz. 1121/60);
— Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Ge
meenschap (PB L 237 van 24.8.1991, blz. 25);
— Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegonder
nemingen (PB L 143 van 27.6.1995, blz. 70);
— Richtlijn 2001/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 tot wijziging van Richtlijn
91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (PB L 75 van
15.3.2001, blz. 1);
— Richtlijn 2001/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 tot wijziging van Richtlijn
95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (PB L 75 van
15.3.2001, blz. 26);
— Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede
inzake veiligheidscertificering (PB L 75 van 15.3.2001, blz. 29);
— Richtlijn 2004/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Richtlijn
91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (PB L 164 van
30.4.2004, blz. 164, rectificatie in PB L 220 van 21.6.2004, blz. 58);
— Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten
en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 14);
— Richtlijn 2007/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 tot wijziging van Richtlijn
91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van Richtlijn
2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de
heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 44);
WETGEVING INZAKE INTEROPERABILITEIT EN VEILIGHEID
— Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnel
heidsspoorwegsysteem (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 6);
— Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de interoperabiliteit van
het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PB L 110 van 20.4.2001, blz. 1);
— Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de
communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van
vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede
inzake veiligheidscertificering (PB L 164 van 30.4.2004, blz. 44, rectificatie in PB L 220 van 21.6.2004, blz. 16);
— Richtlijn 2004/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Richtlijn
96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van
Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het conventionele
trans-Europese spoorwegsysteem (PB L 164 van 30.4.2004, blz. 114, rectificatie in PB L 220 van 21.6.2004, blz. 40);
— Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot oprichting van een
Europees Spoorwegbureau (Spoorwegbureauverordening) (PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1, rectificatie in PB L 220
van 21.6.2004, blz. 3);
— Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van
machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen (PB L 315 van
3.12.2007, blz. 51);
— Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van
het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking) (PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1);

23.2.2013

23.2.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

— Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van
gevaarlijke goederen over land (PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13);
— Richtlijn 2008/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Richtlijn
2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen (Spoorwegveiligheidsrichtlijn) (PB L 345 van
23.12.2008, blz. 62);
— Verordening (EG) nr. 1335/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau (Spoorwegbureauverordening) (PB
L 354 van 31.12.2008, blz. 51);
— Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het Europese
spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 22);
OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN
— Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het
openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

BIJLAGE II
VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE MET BETREKKING TOT ARTIKEL 2 VAN DE OVEREENKOMST
De termen „voor zover geen voorschriften van de Unie van toepassing zijn” moeten worden uitgelegd in die zin dat zij
gelden voor het specifieke geval dat valt onder een bepaling van het verdrag, met inbegrip van de aanhangsels daarvan, en
waarbij de wetgeving van de Europese Unie niet van toepassing is.
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BIJLAGE III
INTERNE REGELING VOOR DE RAAD, DE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE IN PROCEDURES IN HET
KADER VAN HET VERDRAG
Indachtig de verplichting tot eenheid van de internationale vertegenwoordiging van de Unie en haar lidstaten, conform
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de juris
prudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die ook geldt wanneer internationale verplichtingen moeten
worden vervuld, komen de Raad, de lidstaten en de Commissie overeen de volgende interne regeling na te komen.
1.

Toepassingsgebied
Deze interne regeling geldt voor eender welke vergadering van eender welk OTIF-orgaan. Elke verwijzing naar een
„vergadering” in deze regeling wordt geacht, in voorkomend geval, ook een verwijzing naar andere procedures, zoals
de schriftelijke procedure, te bevatten.

2.

Coördinatieprocedure

2.1. Ter voorbereiding van OTIF-vergaderingen, onder meer, doch niet uitsluitend, van de Algemene Vergadering, het
administratief comité en andere comités, zullen er coördinatievergaderingen worden gehouden:
— in Brussel, in het kader van de bevoegde Raadsgroep (gewoonlijk de Groep landtransport), zo vroeg mogelijk en
zo vaak als nodig voorafgaand aan de OTIF-vergadering, en
— ter plaatse, met name aan het begin en, zo nodig, tijdens en aan het eind van een OTIF-vergadering.
2.2. Tijdens de coördinatievergaderingen moet overeenstemming worden bereikt over uitsluitend namens de Unie of, in
voorkomend geval, namens de Unie en haar lidstaten in te nemen standpunten. De standpunten van de lidstaten in
verband met hun uitsluitende bevoegdheid kunnen in die vergaderingen worden gecoördineerd indien dat door de
lidstaten is overeengekomen.
2.3. Tijdens coördinatievergaderingen wordt de verdeling van de verantwoordelijkheden inzake verklaringen en stemmin
gen vastgesteld voor ieder punt op de agenda van de OTIF-vergaderingen ten aanzien waarvan een verklaring kan
worden afgelegd of een stemming wordt verwacht.
2.4. Ter voorbereiding van de in punt 2.1 bedoelde coördinatievergaderingen, waarin onder meer ontwerpverklaringen en
standpuntnota’s ter sprake kunnen komen, zullen er zo nodig voorbereidende besprekingen plaatsvinden in het bij
de desbetreffende uniale spoorwegwetgeving ingestelde comité, te weten:
— het Comité voor het vervoer van gevaarlijke goederen voor goederen die onder aanhangsel C van het verdrag
vallen; voor aspecten die gevolgen hebben voor de interoperabiliteit van het spoorvervoer of het gemeenschap
pelijk veiligheidsbeleid in het kader van Richtlijn 2004/49/EG dient tevens het Comité inzake spoorwegveiligheid
en interoperabiliteit te worden betrokken;
— het Comité inzake de ontwikkeling van de spoorwegen in de Unie voor de aspecten die onder de aanhangsels A,
B, D of E van het verdrag vallen en voor overige door de OTIF ontwikkelde uniforme rechtsstelsels;
— het Comité inzake spoorwegveiligheid en interoperabiliteit voor de aspecten die onder de aanhangsels F of G van
het verdrag vallen.
2.5. Voorafgaand aan OTIF-vergaderingen geeft de Commissie aan over welke agendapunten er Uniecoördinatie moet
plaatsvinden, en stelt zij ontwerpverklaringen en standpuntnota’s op ter bespreking in de coördinatievergaderingen.
2.6. Indien de Commissie en de lidstaten in de coördinatievergaderingen niet tot een gemeenschappelijk standpunt
kunnen komen, mede door onenigheid over de bevoegdheidsverdeling, wordt de aangelegenheid doorverwezen
naar het Comité van permanente vertegenwoordigers en/of de Raad.
3.

Verklaringen en stemming in de OTIF-vergaderingen

3.1. Over agendapunten waarvoor alleen de Unie bevoegd is, wordt namens de Unie door de Commissie gesproken en
gestemd. Na de nodige coördinatie kunnen ook de lidstaten het woord nemen om het standpunt van de Unie te
ondersteunen en/of toe te lichten.
3.2. Over agendapunten waarvoor alleen de lidstaten bevoegd zijn, wordt door de lidstaten gesproken en gestemd.
3.3. Met betrekking tot agendapunten waarvoor zowel de Unie als de afzonderlijke lidstaten gedeeltelijk bevoegd zijn,
wordt het gemeenschappelijk standpunt door het voorzitterschap en de Commissie uitgesproken. Na de nodige
coördinatie kunnen ook de lidstaten het woord nemen om het gemeenschappelijk standpunt te ondersteunen en/of
toe te lichten. Naargelang van het geval wordt namens de Unie en haar lidstaten gestemd door de lidstaten of de
Commissie, in overeenstemming met het gemeenschappelijk standpunt. Om te bepalen welke partij namens de Unie
zal stemmen, wordt nagegaan welke partij (de lidstaten of de Unie) ter zake overwegend bevoegd is.
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3.4. Met betrekking tot agendapunten waarvoor zowel de Unie als de afzonderlijke lidstaten gedeeltelijk bevoegd zijn, en
waarover Commissie en lidstaten geen gemeenschappelijk standpunt in de zin van punt 2.6 hebben bereikt, kunnen
de lidstaten en de Commissie spreken en stemmen over de onderdelen die duidelijk tot hun bevoegdheid behoren.
3.5. Ten aanzien van vraagstukken waarover de Commissie en de lidstaten geen bevoegdheidsverdeling hebben vast
gesteld of de voor een Uniestandpunt vereiste meerderheid niet is gehaald, wordt alles in het werk gesteld om de
situatie te verduidelijken of om tot een Uniestandpunt te komen. In afwachting daarvan en na de nodige coördinatie
kunnen, naargelang van het geval, de lidstaten en/of de Commissie spreken, mits het door hen gehuldigde standpunt
een toekomstig Uniestandpunt onverlet laat, coherent is met het Uniebeleid en met vroegere standpunten van de
Unie, en in overeenstemming is met het Unierecht.
3.6. De vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Commissie kunnen deelnemen aan OTIF-werkgroepen ter voor
bereiding van de werkzaamheden van de technische comités van de OTIF, te weten het Comité van deskundigen
betreffende het spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) en het Comité van technische deskundigen (TEC).
Gedurende hun deelname aan die werkgroepen kunnen de vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie op
grond van hun technische kennis technische bijdragen leveren en ten volle aan de technische besprekingen deel
nemen. De besprekingen zijn niet bindend voor de Unie.
De vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Commissie stellen alles in het werk om tot een gemeenschappelijk
standpunt te komen en dat tijdens de besprekingen in de OTIF-werkgroepen te verdedigen.
4.

Evaluatie van de regeling
De regeling wordt, op verzoek van een lidstaat of van de Commissie, in het licht van de ervaringen met de
toepassing ervan, aan een evaluatie onderworpen.
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