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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 2. desember 2013 

om endring av beslutning 2012/757/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for 

delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem 

[meddelt under nummer K(2013) 8377] 

(2013/710/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Felles-

skapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av 

et europeisk jernbanebyrå(2) er det fastsatt at Det 

europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») skal 

sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikk-

evne («TSI-ene») er tilpasset den tekniske utvikling, 

markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, 

og framlegge forslag for Kommisjonen om de 

endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 ga Kommi-

sjonen Byrået et rammemandat til å utøve visse former 

for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 96/48/EF av 

23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog(3) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 

19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det trans-

europeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog(4). 

I henhold til rammemandatets vilkår ble  

Byrået anmodet om å revidere TSI-en for drift og 

trafikkstyring. 

3) Tillegg A til de gjeldende TSI-ene for drift og 

trafikkstyring viser til versjon 2 av driftsreglene for det 

europeiske systemet for styring av jernbanetrafikk 

(ERTMS), som ble utviklet på grunnlag av versjon 

2.3.0.d av systemkravspesifikasjonen (SRS) for det 

europeiske togkontrollsystemet (ETCS). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 4.12.2013,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 48. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

4) Gjeldende versjoner av ERTMS/ETCS-spesifika-

sjonene er «Baseline 2» og «Baseline 3». Versjonen av 

ERTMS-driftsprinsippene og -reglene som tilsvarer 

«ERTMS/ETCS Baseline 3», er versjon 3. Dette må 

gjenspeiles i TSI-ene for drift og trafikkstyring. 

5) 5. juli 2012 sendte Byrået ut en anbefaling 

(ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) for å ajourføre 

versjonen av ERTMS-driftsprinsippene og -reglene 

omhandlet i kommisjonsbeslutning 2012/757/EU av 

14. november 2012 om den tekniske spesifikasjonen 

for samtrafikkevne for delsystemet «Drift og trafikk-

styring» i Den europeiske unions jernbanesystem og 

om endring av vedtak 2007/756/EF(5). 

6) Beslutning 2012/757/EU må derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Tillegg A til vedlegg I til beslutning 2012/757/EF (OPE TSI) 

skal lyde: 

«Tillegg A 

Driftsregler for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R 

Driftsreglene for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R er 
spesifisert i det tekniske dokumentet «Driftsregler og 
driftsprinsipper for ERTMS — versjon 3», offentliggjort 
på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 
(http://www.era.europa.eu).» 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2014. 

  

(5) EUT L 345 av 15.12.2012, s. 1. 
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Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 ____________  


