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VERORDENING (EU) 2020/2222 VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD 

van 23 december 2020 

betreffende bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en 
spoorverbindingen met betrekking tot de grensoverschrijdende 
infrastructuur die de Unie en het Verenigd Koninkrijk verbindt 

via de vaste Kanaalverbinding 

(Voor de EER relevante tekst) 

Artikel 1 

Onderwerp en toepassingsgebied 

1. In deze verordening worden, gelet op het aflopen van de in ar
tikel 126 van het terugtrekkingsakkoord bedoelde overgangsperiode, 
specifieke bepalingen vastgesteld betreffende bepaalde veiligheidsver
gunningen en veiligheidscertificaten die zijn afgegeven uit hoofde van 
Richtlijn 2004/49/EG en betreffende bepaalde vergunningen van spoor
wegondernemingen die zijn afgegeven uit hoofde van Richtlijn 
2012/34/EU, als vermeld in lid 2. 

2. Deze verordening is van toepassing op de volgende certificaten en 
vergunningen, die geldig zijn op 31 december 2020: 

a) veiligheidsvergunningen die uit hoofde van artikel 11 van Richtlijn 
2004/49/EG zijn afgegeven aan infrastructuurbeheerders voor het 
beheer en de exploitatie van grensoverschrijdende infrastructuur die 
de Unie en het Verenigd Koninkrijk met elkaar verbindt via de vaste 
Kanaalverbinding; 

b) veiligheidscertificaten die uit hoofde van artikel 10 van Richtlijn 
2004/49/EG zijn afgegeven aan in het Verenigd Koninkrijk geves
tigde spoorwegondernemingen die gebruikmaken van de grensover
schrijdende infrastructuur die de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
met elkaar verbindt via de vaste Kanaalverbinding; 

c) vergunningen die uit hoofde van hoofdstuk III van Richtlijn 
2012/34/EU zijn afgegeven aan in het Verenigd Koninkrijk geves
tigde spoorwegondernemingen die gebruikmaken van de grensover
schrijdende infrastructuur die de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
met elkaar verbindt via de vaste Kanaalverbinding. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening gelden de toepasselijke defi
nities in de Richtlijnen 2012/34/EU en (EU) 2016/798 en in de gede
legeerde en uitvoeringshandelingen die op grond van die richtlijnen en 
van Richtlijn 2004/49/EG zijn vastgesteld. 

Artikel 3 

Geldigheid van veiligheidsvergunningen, veiligheidscertificaten en 
vergunningen 

1. De in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde veiligheidsvergunningen 
blijven geldig gedurende twee maanden vanaf de datum van toepassing 
van deze verordening. 

▼B
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2. ►M1 De in artikel 1, lid 2, punt b), bedoelde veiligheidscertifi
caten blijven geldig gedurende vijftien maanden vanaf de datum van 
toepassing van deze verordening. ◄ Ze gelden enkel om het grenssta
tion en de terminal van Calais-Fréthun te bereiken vanuit het Verenigd 
Koninkrijk of om vanuit dit station en deze terminal naar het Verenigd 
Koninkrijk te vertrekken. 

3. ►M1 De in artikel 1, lid 2, punt c), bedoelde vergunningen 
blijven geldig gedurende vijftien maanden vanaf de datum van toepas
sing van deze verordening. ◄ In afwijking van artikel 23, lid 1, van 
Richtlijn 2012/34/EU zijn deze vergunningen slechts geldig op het 
grondgebied tussen het grensstation en de terminal van Calais-Fréthun 
en het Verenigd Koninkrijk. 

Artikel 4 

Regels en verplichtingen met betrekking tot 
veiligheidsvergunningen, veiligheidscertificaten en vergunningen 

1. De veiligheidsvergunningen, veiligheidscertificaten en vergunnin
gen die onder artikel 3 van deze verordening vallen, zijn onderworpen 
aan de regels die daarop van toepassing zijn overeenkomstig de Richt
lijnen 2012/34/EU en (EU) 2016/798 en overeenkomstig de uit hoofde 
van die richtlijnen vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. 

2. De houders van de in artikel 1, lid 2, bedoelde veiligheidsvergun
ningen, veiligheidscertificaten en vergunningen en, naargelang het ge
val, de afgevende instantie, als die verschilt van de nationale veilig
heidsinstantie op het grondgebied waarvan de infrastructuur in de Unie 
is gelegen en onder wiens bevoegdheid het grensstation en de terminal 
van Calais-Fréthun vallen, werken samen met de nationale veiligheids
instantie en verstrekken die nationale veiligheidsinstantie alle toepasse
lijke informatie en documenten. 

3. Als de informatie en documenten niet zijn verstrekt binnen de 
termijnen die de in lid 2 van onderhavig artikel bedoelde nationale 
veiligheidsinstantie in haar verzoeken heeft vastgesteld, kan de Com
missie na kennisgeving door de nationale veiligheidsinstantie uitvoe
ringshandelingen vaststellen om het aan de houder krachtens artikel 3 
toegekende voordeel in te trekken. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 7, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

4. De houders van de in artikel 1, lid 2, van deze verordening be
doelde veiligheidsvergunningen, veiligheidscertificaten en vergunningen 
stellen de Commissie en het Spoorwegbureau van de Europese Unie 
onverwijld in kennis van alle maatregelen van andere bevoegde veilig
heidsinstanties die in strijd kunnen zijn met hun verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening, Richtlijn 2012/34/EU of Richtlijn (EU) 
2016/798. 

5. Alvorens de krachtens artikel 3 toegekende gunsten in te trekken, 
informeert de Commissie te zijner tijd de in lid 2 van dit artikel be
doelde nationale veiligheidsinstantie, de instantie die de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde veiligheidsvergunningen, veiligheidscertificaten en ver
gunningen heeft afgegeven en de houders van die vergunningen en 
certificaten over haar voornemen om tot dergelijke intrekking over te 
gaan en stelt zij hen in de gelegenheid hun standpunten kenbaar te 
maken. 

▼B
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6. Wat de in artikel 1, lid 2, onder c), van deze verordening bedoelde 
vergunningen betreft, worden — voor de toepassing van de leden 1 tot 
en met 5 van dit artikel — verwijzingen naar een nationale veiligheids
instantie begrepen als verwijzingen naar een vergunningverlenende au
toriteit als gedefinieerd in artikel 3, punt 15, van Richtlijn 2012/34/EU. 

Artikel 5 

Toezicht op de naleving van het Unierecht 

1. De in artikel 4, lid 2, bedoelde nationale veiligheidsinstantie houdt 
toezicht op de spoorwegveiligheidsnormen die van toepassing zijn op in 
het Verenigd Koninkrijk gevestigde spoorwegondernemingen die ge
bruikmaken van de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde grensover
schrijdende infrastructuur, en op die grensoverschrijdende infrastructuur. 
Daarnaast controleert de nationale veiligheidsinstantie of de infrastruc
tuurbeheerders en spoorwegondernemingen voldoen aan de in het Unie
recht uiteengezette veiligheidsvoorschriften. In voorkomend geval ver
strekt de nationale veiligheidsinstantie aan de Commissie en het Spoor
wegbureau van de Europese Unie een aanbeveling voor de Commissie 
om overeenkomstig lid 2 van onderhavig artikel op te treden. 

De in artikel 4, lid 2, in samenhang met artikel 4, lid 6, van deze 
verordening bedoelde vergunningverlenende autoriteit controleert of 
wordt voldaan aan de in de artikelen 19 tot en met 22 van Richtlijn 
2012/34/EU vastgelegde vereisten in verband met de in artikel 1, lid 2, 
onder c), van onderhavige verordening bedoelde spoorwegondernemin
gen waaraan het Verenigd Koninkrijk een vergunning heeft afgeleverd. 

2. Als de Commissie gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de 
veiligheidsnormen die van toepassing zijn op de exploitatie van grens
overschrijdende spoorwegdiensten of infrastructuur die onder het toe
passingsgebied van deze verordening valt of het deel van die infrastruc
tuur dat in het Verenigd Koninkrijk is gelegen, niet in overeenstemming 
zijn met de toepasselijke bepalingen van het Unierecht, stelt zij onver
wijld uitvoeringshandelingen vast om het aan de houder krachtens ar
tikel 3 toegekende voordeel in te trekken. De bevoegdheid om uitvoe
ringshandelingen vast te stellen, is van overeenkomstige toepassing 
wanneer de Commissie gegronde twijfels heeft over de naleving van 
de in lid 1, tweede alinea, bedoelde eisen. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 

3. Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel kan de nationale 
veiligheidsinstantie of de vergunningverlenende autoriteit, zoals bedoeld 
in artikel 4, lid 2, in samenhang met artikel 4, lid 6, bij de relevante 
bevoegde instanties informatie opvragen, die binnen een door haar vast
gestelde redelijke termijn moet worden verstrekt. Als die relevante be
voegde instanties de gevraagde informatie niet binnen de vastgestelde 
termijn verstrekken of onvolledige informatie verstrekken, kan de Com
missie na kennisgeving door de nationale veiligheidsinstantie of ver
gunningverlenende autoriteit bedoeld in artikel 4, lid 2, waar passend 
in samenhang met artikel 4, lid 6, uitvoeringshandelingen vaststellen om 
het aan de houder krachtens artikel 3 toegekende voordeel in te trekken. 
Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

4. Alvorens de krachtens artikel 3 toegekende voordelen in te trek
ken, informeert de Commissie te zijner tijd de in artikel 4, lid 2, be
doelde nationale veiligheidsinstantie, de instantie die de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde veiligheidsvergunningen, veiligheidscertificaten en ver
gunningen heeft afgegeven, de houders van die vergunningen en certi
ficaten, en de nationale veiligheidsinstantie en de vergunningverlenende 
autoriteit van het Verenigd Koninkrijk over haar voornemen om tot 
dergelijke intrekking over te gaan, en stelt zij hen in de gelegenheid 
hun standpunten kenbaar te maken. 

▼B
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Artikel 6 

Overleg en samenwerking 

1. De bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten overleggen 
met en werken samen met de bevoegde autoriteiten van het Verenigd 
Koninkrijk voor zover nodig is om de tenuitvoerlegging van deze ver
ordening te waarborgen. 

2. De betrokken lidstaten verstrekken de Commissie op verzoek on
verwijld alle informatie die zij uit hoofde van lid 1 hebben ontvangen of 
andere informatie die voor de uitvoering van deze verordening van 
belang is. 

Artikel 7 

Comité 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het in artikel 51 van Richt
lijn (EU) 2016/797 bedoelde comité en door het in artikel 62 van 
Richtlijn 2012/34/EU bedoelde comité. Deze comités zijn comités in 
de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2. Als naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 in samenhang met artikel 5 van die verordening van 
toepassing. 

Artikel 8 

Inwerkingtreding en toepassing 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

2. Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021. 

▼M1 
3. Deze verordening houdt op van toepassing te zijn op 31 maart 
2022. 

▼B 
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat. 

▼B
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