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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets 
jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser 
til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling 

(jernbanesikkerhetsdirektivet)(1

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås 
anbefaling til Kommisjonen av 29. april 2008 om de felles 

som skal anvendes innenfor rammen av den første serien med 

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med direktiv 2004/49/EF bør det gradvis 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF bør 
Europakommisjonen vedta felles sikkerhetsmetoder. 
Disse bør blant annet og i samsvar med artikkel 6 nr. 3 
i direktiv 2004/49/EF beskrive hvordan sikkerhetsnivået 
og oppfyllelsen av felles sikkerhetsmål vurderes.

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2010 av 29. januar 2010 om 
Den 

europeiske unions tidende 
(1

den første serien med felles sikkerhetsmål innføres. Den 
bør bygge på en undersøkelse av eksisterende mål og 
sikkerhetsnivå for jernbanesystemene i medlemsstatene.

for alle nasjonale jernbanesystemer. Overholdelsen 
av sikkerhetsnivåene bør overvåkes i de forskjellige 
medlemsstatene.

5) For å opprette den første serien med felles sikkerhetsmål 
i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2004/49/

medlemsstatene ved hjelp av nasjonale referanseverdier 

jernbanebyrå (byrået) og Kommisjonen. Disse nasjonale 

felles sikkerhetsmål.

6) For å sikre sammenheng mellom de nasjonale 

opplysninger om sikkerhetsnivå for deler av 
jernbanesystemet nevnt i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2004/49/

for øyeblikket bare er mulig for jernbanesystemet i sin 

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. juni 2009

nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF

(meddelt under dokumentnummer K(2009) 4246)

(2009/460/EF)(*)

2015/EØS/10/45
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8) Etter den gradvise harmoniseringen av nasjonale 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk 
over jernbanetransport(1

det ved utviklingen av felles metoder for overvåking 
og fastsettelse av sikkerhetsnivåer for jernbanesystemer 
i medlemsstatene tas hensyn til statistisk usikkerhet og 
behovet for anvendelse av skjønn når det skal avgjøres 
om en medlemsstats sikkerhetsnivå er opprettholdt.

9) For å gjøre det mulig å foreta en rettferdig og åpen 
sammenligning av jernbanesikkerhetsnivåene i 

at de er overholdt.

fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 nr. 1 i direktiv 

Artikkel 1

Formål

til å beregne og vurdere oppfyllelsen av felles sikkerhetsmål i 
henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette vedtak får anvendelse på hele jernbanesystemet i hver av 
medlemsstatene. Det får imidlertid ikke anvendelse på:

b) jernbanenett som er funksjonsmessig atskilt fra resten 
av jernbanesystemet og er beregnet bare på lokal 

c) privateid jernbaneinfrastruktur som bare brukes av eierne 

(1

forutsatt at de overholder nasjonale sikkerhetsregler og 

Artikkel 3

forordning (EF) nr. 91/2003 anvendelse.

den berørte medlemsstaten viser høyeste akseptable nivå 

følgene av alvorlige ulykker med både drepte og alvorlige 

en planovergang for å krysse jernbanelinjen med et 

en jernbane og som er på arbeid når ulykken inntreffer; 
herunder togpersonale og personer som håndterer rullende 
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personkategorier oppført i artikkel 7 nr. 4 bokstav a) i 

et passasjertogs bevegelse over én kilometer; det skal 
bare tas hensyn til avstanden på den innberettende statens 

medregnes.

Artikkel 4

Metoder for å beregne nasjonale referanseverdier (NRV) 
og felles sikkerhetsmål (CST) og for å vurdere om de er 

oppfylt

på beregning og vurdering av oppfyllelsen av nasjonale 
referanseverdier og felles sikkerhetsmål.

i samsvar med metoden angitt i nr. 2.2 i vedlegget. Når 
Kommisjonen har vedtatt nasjonale referanseverdier og felles 

medlemsstatene i samsvar med kapittel 3 i vedlegget.

nyttevirkningene ved felles sikkerhetsmål nevnt i artikkel 7 nr. 3 

nasjonale referanseverdiene for noen av risikokategoriene viser 

Artikkel 5

Håndhevingstiltak

I samsvar med de ulike sluttresultatene av vurderingen av 

håndhevingstiltak treffes:

berørte medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
en rapport som forklarer de sannsynlige årsakene til de 

de berørte medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
en rapport som forklarer de sannsynlige årsakene 

sikkerhetsforbedringsplan.

Kommisjonen kan be byrået om å avgi tekniske uttalelser for 
å evaluere opplysninger og dokumentasjon som framlegges av 
medlemsstatene etter framgangsmåten nevnt i bokstav a) og b).

Artikkel 6

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 Visepresident
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VEDLEGG

1. Statistiske kilder og målenheter for beregning av nasjonale referanseverdier (NRV) og felles sikkerhetsmål 
(CST)

1.1. Statistiske kilder

1.1.1. De nasjonale referanseverdiene og de felles sikkerhetsmålene skal beregnes på grunnlag av opplysninger om 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 og 18 og i vedlegg I til direktiv 2004/49/EF.

1.1.2. I forbindelse med fastsettelsen av den første serien med felles sikkerhetsmål skal opplysninger rapportert i 

opplysninger som kommer fra de to kildene nevnt i nr. 1.1.1.

de seks siste rapporteringsårene.

1.2. Målenheter for nasjonale referanseverdier

referanseverdier.

samme som beskrevet for nasjonale referanseverdier i nr.  1.2.

2. Metode for beregning av nasjonale referanseverdier (NRV) og for utledning av felles sikkerhetsmål (CST)

2.1. Metode for beregning av nasjonale referanseverdier

2.1.1. For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene skal de nasjonale referanseverdiene beregnes ved å 
anvende følgende prosess i angitt rekkefølge:

av nullverdier for drepte og veide alvorlige personskader i de observerte sikkerhetsnivåene for de aktuelle 

referanseverdi som fastsettes i samråd med den berørte medlemsstaten.

2.2 Metode for utledning av felles sikkerhetsmål fra nasjonale referanseverdier

det tilsvarende felles sikkerhetsmålet for hver av risikokategoriene tildeles en verdi som er lik den laveste av 
følgende:

b) en verdi som er ti ganger høyere enn den europeiske gjennomsnittsverdien for den risikoen som den aktuelle 
nasjonale referanseverdien viser til.
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gjennomsnittet beskrevet i nr. 2.3.

2.3. Fastsettelse av veid gjennomsnitt for beregning av nasjonale referanseverdier

2.3.1. For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene som det veide gjennomsnittet kan anvendes på i samsvar 
Y 

i år Y (der Y = 2009 og 2011):

a) beregning av de årlige observasjonene OBSi (der i er det observerte året) for tilsvarende målenheter oppført 
i tillegg 1; som inndata anvendes opplysningene for de seneste rapporterte n årene som nevnt i nr. 2.1.1 
bokstav a) [n = 4 første gang; n = 6

b) beregning av det aritmetiske n-årige gjennomsnittet (AV) av de årlige observasjonene OBSi

c) beregning av den absolutte verdien av forskjellen ABSDIFFi mellom hver årlige observasjon OBSi og AV. 
Dersom ABSDIFFi AV ABSDIFFi AV

d) beregning av vekten (Wi) for hvert enkelt år i ABSDIFFi

Y i form av et veid gjennomsnitt etter formelen:

der i er et heltall og { dersom Y = 2009: x = Y – 5; N = Y – 2

dersom Y = 2011: x = Y – 7; N = Y – 2

3.  Rammemodell for vurdering av oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier (NRV) og felles sikkerhetsmål 
(CST)

3.1.  Metode for å vurdere oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål

3.1.1.  Følgende prinsipper skal gjelde for vurdering av oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier og felles 
sikkerhetsmål:

a)  for hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene hvis respektive nasjonale referanseverdi er lik eller 

b)  for hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene hvis respektive nasjonale referanseverdi er høyere 

kravene som er utledet fra konsekvensanalysen og eventuelt tidsplanen for gradvis innføring av det felles 
sikkerhetsmålet i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF.

3.1.2.  For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene skal byrået årlig utføre vurderingen av oppfyllelsen 

rapporteringsårene.

3.1.3.  Senest 31. mars hvert år skal byrået framlegge for Kommisjonen de samlede resultatene av vurderingen av 
oppfyllelsen av de nasjonale referanseverdiene og de felles sikkerhetsmålene.

foregående rapporteringsårene.
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c)  sannsynlig svekkelse av sikkerhetsnivå.

3.2.  Trinnvis beskrivelse av framgangsmåten nevnt i nr. 3.1.1 bokstav a)

ulike trinnene av vurderingen.

3.2.2.  Det første vurderingstrinnet skal kontrollere om det observerte sikkerhetsnivået oppfyller den nasjonale 
referanseverdien eller ikke. Det observerte sikkerhetsnivået skal måles ved hjelp av målenhetene oppført i tillegg 

Det observerte sikkerhetsnivået skal uttrykkes som:

3.2.3.  Det andre vurderingstrinnet skal anse sikkerhetsnivået som akseptabelt dersom det veide glidende gjennomsnittet 

opplysninger om den enkeltulykken som har fått størst følger (uttrykt i drepte og veide alvorlige personskader) 

nasjonale referanseverdien.

Det veide glidende gjennomsnittet beregnes deretter på nytt for å kontrollere om det ligger innenfor ovennevnte 

skal framgangsmåten fortsette med det tredje vurderingstrinnet.

3.2.4.  Det tredje vurderingstrinnet skal kontrollere om dette er første gang på de siste tre årene at det andre 

uansett resultat av det tredje trinnet.

skjedde i de forskjellige medlemsstatene.

Avhengig av hvilken risikokategori de forskjellige nasjonale referanseverdiene som inngår i vurderingen av 

c)  risiko for brukere av planovergang: alle relevante alvorlige ulykker som inngår i kategorien «ulykker på 

d)  risiko for uvedkommende personer på jernbaneanlegg: alle relevante alvorlige ulykker som inngår i 
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f)  samfunnsrisiko: alle alvorlige ulykker.

3.3.  Fastsettelse av glidende veid gjennomsnitt for den årlige vurderingen av oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier

Y: 

a)  beregning av de årlige observasjonene OBSi fra de tilsvarende indikatorene oppført i tillegg 1; som inndata 
anvendes opplysningene som er tilgjengelige fra kildene nevnt i nr. 1.1 for de relevante årene (indeksen i 

b)  beregning av det aritmetiske n-årige gjennomsnittet (AV) av de årlige observasjonene OBSi [n = 4 første 
gang; n = 5

c)  beregning av den absolutte verdien av forskjellen ABSDIFFi mellom hver årlige observasjon OBSi og AV. 
Dersom ABSDIFFi AV ABSDIFFi AV

d)  beregning av vekten Wi ABSDIFFi

Y etter formelen:

der i er et heltall og { dersom Y = 2010 eller 2011: x = Y – 5; N = Y – 2

___________
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TILLEGG 1

Målenheter for nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål

Risikokategori Normaliserings grunnlag

1.1 Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 
passasjerer per år som følge av alvorlige ulykker / 
Antall passasjertogkilometer per år

1.2 Antall drepe og veide alvorlige personskader blant 
passasjerer per år som følge av alvorlige ulykker / 
Antall passasjerkilometer per år

Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 
personale per år som følge av alvorlige ulykker / Antall 
togkilometer per år

3.1 Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 
brukere av planovergang per år som følge av alvorlige 
ulykker / Antall togkilometer per år

3.2 Antall drepte og veide alvorlige personskader 
blant brukere av planovergang per år som følge av 
alvorlige ulykker / [(Antall togkilometer per år * Antall 
planoverganger) / Sporkilometer)]

Antall planoverganger) / 
Sporkilometer

4.  Andre Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 

alvorlige ulykker / Antall togkilometer per år

5.  Uvedkommende personer 
på jernbaneanlegg

Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 

som følge av alvorlige ulykker / Antall togkilometer 
per år

6.  Samfunnsrisiko Samlet antall drepte og veide alvorlige personskader 
per år som følge av alvorlige ulykker / Antall 
togkilometer per år
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TILLEGG 2

Flytskjema for beslutningsprosessen ved framgangsmåten nevnt i nr. 3.1.1 bokstav a) i vedlegget


