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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/

jernbanesystem(1

under henvisning til anbefalingen fra Det europeiske 
jernbanebyrå om den europeiske gjennomføringsplanen (ERA-

ut fra følgende betraktninger:

trinn som må gjennomføres for å gjennomføre en gradvis 

2) I kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 om 

det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog(2

konvensjonelle tog.

3) I samsvar med artikkel 3 i vedtak 2006/679/
EF har medlemsstatene utarbeidet en nasjonal 

Kommisjonen.

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

europeiske unions tidende 
(1

(2

en hovedplan for EU i henhold til prinsippene fastsatt i 
kapittel 7 i vedlegget til vedtak 2006/679/EF.

5) Kapittel 7 i vedlegget til vedtak 2006/679/EF fastsetter 

en revisjonsframgangsmåte og kalles den europeiske 
gjennomføringsplanen.

nødvendige rammen for å avgjøre om det foreliggende 
delsystemet må godkjennes på nytt samt hvilke frister 
som gjelder.

en samordnet gjennomføring langs felleseuropeiske 
korridorer mellom de viktigste europeiske 

bør egnede frister for fornyelse eller ajourføring av 
delsystemet fastsettes innenfor rammen av en europeisk 
gjennomføringsplan.

det gjelder jernbanelinjer som omfattes av den europeiske 

støtteprogrammer.

virkeområdet og fristene som er fastsatt i den europeiske 

ta hensyn til tilgjengelige midler.

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. juli 2009

jernbanesystem for konvensjonelle tog

 (2009/561/EF)(*)

2015/EØS/10/46



12.2.2015 Nr. 10/389EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

at de vil kunne levere utstyr om bord som er i samsvar 
med den nye standarden (kjent som basisversjon 3) senest 
i 2015. Internasjonale lokomotiver som leveres fra og 

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak nr. 2006/679/EF gjøres følgende 
endringer:

dette vedtak.

2. I avsnitt 7.4.2.3 erstattes henvisningen til avsnitt 7.2.2.5 
med en henvisning til avsnitt 7.2.

Artikkel 2

Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen evaluere 

med utgangspunkt i en analyse av utviklingen i gjennomføringen 

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. september 2009.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 Visepresident
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VEDLEGG

territorium dersom medlemsstatens jernbanenett er atskilt eller isolert fra resten av Fellesskapets jernbanenett 

lokomotiver som utelukkende kjører på slike jernbanelinjer.

7.1. ERTMS-funksjoner langs sporet

som omfattes av planen. Innen datoen fastsatt i gjennomføringsplanen skal imidlertid utstyr med et klasse 

som et vilkår for å få adgang til jernbanelinjene.

korridoren.

7.1.1. Korridorer

tillegget(*).

7.1.2.
godstransportområdene

knyttet til minst én av de seks korridorene angitt i tillegg I på den dato og de vilkår som er angitt i vedlegg II.

7.1.3

for infrastrukturprosjekter for jernbanen som mottar økonomisk støtte fra europeiske fond for regionalutvikling 

rådsvedtak nr. 1692/96/EF(***).
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datoer:

Den berørte medlemsstat skal oversende Kommisjonen en saksmappe. Denne saksmappen skal inneholde en 

En medlemsstat kan påberope seg en slik klausul bare dersom anbudet knyttet til fornyelsen eller oppgraderingen 

forbindelse med gjennomføringen av prosjektet eller ved siste frist for installering av utstyret.

underrette komiteen nevnt i artikkel 29 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(****) om resultatene av 

av utstyret.

7.1.4. Forhold som forutsetter valgfrie funksjoner

I henhold til egenskapene til styrings- og kontrollutstyr montert langs sporet og deres grensesnitt mot andre 

som kreves for følgende valgfrie funksjoner om bord:

K-grensesnitt.

7.1.5. Nedarvede systemer

som anses som nødvendige for å redusere de svakhetene ved disse systemene som har med sikkerhet å gjøre. 

7.1.6. Melding

korridorstrekningen allerede har fått slikt utstyr. Opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år før 
den siste fristen for installering av utstyr for korridorstrekningen som er angitt i tillegg I.
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korridorene oppført i tillegg I. Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år før fristen angitt i 

7.1.7. Forsinkelser

den umiddelbart underrette Kommisjonen. Den skal oversende Kommisjonen en saksmappe som inneholder en 
teknisk beskrivelse av prosjektet og en ajourført plan. Saksmappen skal også forklare grunnene til forsinkelsen 
og skal angi hvilke korrigerende tiltak medlemsstaten har truffet.

En ytterligere forsinkelse på høyst tre år kan innvilges for en medlemsstat når grunnene til forsinkelsen ligger 

og godkjenningsprosessen på grunn av mangel på egnede prøvekjøretøyer. En slik klausul kan påberopes av en 
medlemsstat bare dersom følgende vilkår er oppfylt:

– saksmappen nevnt i avsnitt 7.1.7 første ledd inneholder klar dokumentasjon på at grunnene til forsinkelsen 

– en vedkommende myndighet har ansvar for samordningen mellom leverandører av utstyr til bruk om bord 

– det er dokumentert at egnede tiltak er iverksatt for å gjøre en ytterligere forsinkelse minst mulig.

underrette komiteen nevnt i artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF om resultatene av analysen.

7.2. ETCS-funksjoner om bord
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7.3. GSM-R — Særlige gjennomføringsregler

Disse reglene får anvendelse i tillegg til reglene fastsatt i avsnitt 7.1 og 7.2.

7.3.1. Anlegg montert langs sporet

som medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne.

7.3.2. Anlegg montert om bord

følgende tilfeller:

som medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne.

7.3.3. Nedarvede systemer

som anses som nødvendige for å redusere de svakhetene ved disse systemene som har med sikkerhet å gjøre. 

_____________________

__________
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Tillegg I
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1)

(1
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Korridor C(1)

(1) En forbindelse mellom Nancy og Reding vil bli opprettet innen 2020.
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Korridor D(1)

(1

Rhône-bredde).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/398 12.2.2015

Korridor E
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Korridor F
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Tillegg II

(1)

Stat Dato

Antwerpen 31.12.2015 En forbindelse til Rotterdam skal også opprettes 
innen 2020.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020  E krever at strekningen 

Den tsjekkiske 
republikk

31.12.2015

31.12.2020

Danmark 31.12.2020

tillegg I til vedlegget.

Dresden(1) 31.12.2020 Innen 2020 skal også en direkte forbindelse 
mellom korridor E og korridor F (fra Dresden til 

31.12.2020

Duisburg 31.12.2015
2) 31.12.2020

Köln 31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

Rostock 31.12.2015

31.12.2015

31.12.2020

31.12.2020 Forbindelsen til korridor E krever at strekningen 

Spania Algeciras 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2015

31.12.2020

Frankrike 31.12.2020

31.12.2015

Avignon 31.12.2015

31.12.2015

31.12.2020

31.12.2020

Dunkerque 31.12.2020

31.12.2020
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Stat Dato

Italia 31.12.2020

31.12.2015

31.12.2020

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2015

31.12.2015

Novara 31.12.2015

31.12.2020

Roma 31.12.2020

31.12.2015

Ungarn 31.12.2015

Nederland Amsterdam 31.12.2020

Rotterdam 31.12.2015 En forbindelse til Antwerpen skal også opprettes 
innen 2020.

Østerrike 31.12.2020

Wien 31.12.2020

31.12.2015

Katowice 31.12.2020

Wroclaw 31.12.2015
utrustes for å sikre en direkte forbindelse til den 

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

Sines 31.12.2020

31.12.2020

Romania 31.12.2015

Slovenia Koper 31.12.2015

31.12.2015

Slovakia 31.12.2015

Det forente 
kongerike

Denne terminalen vil bli tilsluttet når korridor C forlenges til kanaltunnelen.

(1

tidligere dato.
(2

____________
(1

betydelig innvirkning på prosjekter i andre medlemsstater.

_________________________________


