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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 187/2015

frá 10. júlí 2015

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1302/2014 frá 
18. nóvember 2014 um tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar járn brauta rvagna og 
eimreiðar fyrir farþega í undirkerfinu „járn brauta rvagnar“ í járn brauta kerfi í Evrópu sam bandinu (1), 
sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 10, 16.1.2015, bls. 45.

2) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XIII. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 37ah (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/232/EB) og lið 
37di (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/291/ESB):

„– 32014 R 1302: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1302/2014 frá 18. nóvember 
2014 (Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 228), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 10, 
16.1.2015, bls. 45.“

2. Eftir far andi bætist við á eftir lið 37dn (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1301/2014):

„37do. 32014 R 1302: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1302/2014 frá 18. nóvember 
2014 um tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar járn brauta rvagna og eimreiðar 
fyrir farþega í undirkerfinu „járn brauta rvagnar“ í járn brauta kerfi í Evrópu sam bandinu (Stjtíð. 
ESB L 356, 12.12.2014, bls. 228), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 10, 16.1.2015, 
bls. 45.

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftir far andi bætist við í lið 7.3.2.12 í við aukanum:

„Sérstakt tilvik Noregur („T“)

Að því er varðar óheftan aðgang að norska járn brauta netinu gildir eftir far andi fyrir 
rafknúnar dráttarein ing ar :

– Rýmdaraflsstuðull skal ekki vera minni en 0,95 við snertivíraspennu sem er meiri en 
16,5 kV þegar dráttarein ingin notar orku á virkan hátt.

– Rýmdarafl skal ekki vera meira en 60 kVAr þegar dráttarein ingin endur myndar orku.

– Spanaflsstuðull skal ekki vera minni en 0,95 við snertivíraspennu sem er undir 16,5 
kV þegar dráttarein ingin endur myndar orku.“

b) Eftir far andi bætist við í lið 7.3.2.14 í við aukanum:

„Sérstakt tilvik Noregur („T“)

Þetta sérstaka tilvik gildir um einingar sem eru reknar á járn brauta rlínum þar sem 
ökuleiðarakerfi hefur ekki verið endur nýjað. Járn brauta rlínur þar sem ökuleiðarakerfið 
uppfyllir tækni for skrift um rekstrar samhæfi eru tilgreindar í leiðarvísi járn brauta netsins.

(1) Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 228.
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Stærð straumsnertuhaussins skal vera sam kvæmt EN 50367:2011 mynd B.6 (1800 mm).“

c) Eftir far andi bætist við á eftir lið 7.3.2.15 í við aukanum:

„7.3.2.15a   Stöðusnertukraftur straumsnertunnar (rekstrar samhæfisstig) (4.2.8.2.9.5)

Sérstakt tilvik Noregur („T“)

Þetta sérstaka tilvik gildir um einingar sem eru reknar á járn brauta rlínum þar 
sem ökuleiðarakerfið hefur ekki verið endur nýjað. Járn brauta rlínur þar sem 
ökuleiðarakerfið uppfyllir tækni for skrift um rekstrar samhæfi eru tilgreindar 
í leiðarvísi járn brauta netsins.

Í kyrrstöðu skulu straumsnertur hafa stöðusnertukraftinn 55 N.“ 

d) Eftir far andi bætist við í lið 7.3.2.16 í við aukanum:

„Sérstakt tilvik Noregur („T“)

Þetta sérstaka tilvik gildir um einingar sem eru reknar á járn brauta rlínum þar sem 
ökuleiðarakerfið hefur ekki verið endur nýjað. Járn brauta rlínur þar sem ökuleiðarakerfið 
uppfyllir tækni for skrift um rekstrar samhæfi eru tilgreindar í leiðarvísi járn brauta netsins.

Straumsnertur verða, auk krafn a tækni for skriftar um rekstrar samhæfi, að vera í sam ræmi 
við ferli sem byggir á eftir far andi formúlu: Fm = 0,00097v2 + 55, með ± 10% vikmörk.“

e) Eftir far andi bætist við í lið 7.4 í við aukanum:

„Sérstök skil yrði Noregur

Til að járn brauta rvagnar fái óheftan aðgang að norska járn brauta netinu við vetrarskil yrði 
verður að sýna fram á að járn brauta rvagnarnir uppfylli eftir far andi kröfur:

– Velja skal hitasvæði T2 eins og tilgreint er í lið 4.2.6.1.1.

– Velja skal erfiðar aðstæður með snjó, ísingu og hagléli eins og tilgreint er í lið 
4.2.6.1.2.““

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 1302/2014, sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB 
L 10, 16.1.2015, bls. 45, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst 
fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 11. júlí 2015, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist (*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 10. júlí 2015.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.




