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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1136 

av 13. juli 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 om den felles sikkerhetsmetoden for 

risikoevaluering og -vurdering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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 av jernbaneinfra-

strukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhets-

direktivet)(1), særlig artikkel 6 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med direktiv 2004/49/EF bør det gradvis innføres felles sikkerhetsmetoder for å sikre at det opprettholdes et 

høyt sikkerhetsnivå og, når det er nødvendig og praktisk mulig, at dette nivået forbedres. 

2) I samsvar med direktiv 2004/49/EF ga Kommisjonen 12. oktober 2010 et mandat til Det europeiske jernbanebyrå 

(«Byrået») til å endre kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(2). En revisjon av forordningen var nødvendig for å ta 

hensyn til ytterligere endringer i rollene og ansvarsområdene til vurderingsorganet omhandlet i artikkel 6 i nevnte 

forordning, og til ytterligere harmoniserte kriterier for risikoakseptering som kan benyttes for å vurdere om risikoer som 

oppstår som følge av svikt i tekniske systemer, er akseptable i tilfeller der initiativtakeren velger å anvende prinsippet 

om eksplisitt risikoestimering. Det var nødvendig å kontrollere at det gjeldende nivået av jernbanesikkerhet i Unionen 

minst ville bli opprettholdt, i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF, dersom de ytterligere harmoniserte 

kriteriene for risikoakseptering nevnt ovenfor ble tilføyet. Dette tok betydelig lenger tid enn forventet, og Kommisjonen 

vedtok derfor gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013(3) som opprettholdt det ene kriteriet som allerede er angitt i 

forordning (EF) nr. 352/2009 for risikoakseptering. 

3) Konsekvensanalysen som ble utført med hensyn til endringene som ble innført ved gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 402/2013, omfattet analysen av harmoniserte kriterier for risikoakseptering for tekniske systemer. Rapporten 

understreket betydningen av å tilføye i den felles sikkerhetsmetoden ytterligere kriterier for risikoakseptering som ikke 

er fastsatt i den gjeldende forordning. Slike kriterier bør legge forholdene til rette for gjensidig godkjenning mellom 

medlemsstatene av strukturelle delsystemer og kjøretøyer som oppfyller unionsregelverket på området samtrafikkevne i 

jernbanesystemet. 

4) For å skille mellom aksept av risikoer forbundet med tekniske systemer og aksept av operasjonelle risikoer og av den 

samlede risikoen på jernbanesystemnivå, bør termen «kriterier for risikoakseptering» med hensyn til tekniske systemer 

endres til «harmoniserte konstruksjonsmål» for slike tekniske systemer. De harmoniserte konstruksjonsmålene som 

foreslås i denne forordning, kan benyttes for å vise hvilke risikoer som kan aksepteres når disse oppstår som følge av 

funksjonssvikt i et teknisk system, i tilfeller der initiativtakeren velger å anvende prinsippet om eksplisitt 

risikoestimering. Visse definisjoner bør endres for å gjenspeile nylige endringer i terminologien, og nye definisjoner bør 

tilføyes. 

5) Byrået framla for Kommisjonen sin anbefaling om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013, som har til 

formål å oppfylle det gjenstående målet for Kommisjonens mandat med hensyn til de harmoniserte konstruksjons-

målene. Denne forordning er basert på anbefalingen fra Byrået.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 14.7.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 48. 

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 av 24. april 2009 om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og 

risikovurdering som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF (EUT L 108 av 29.4.2009, 

s. 4). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 av 30. april 2013 om den felles sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og  

-vurdering og om oppheving av forordning (EF) nr. 352/2009 (EUT L 121 av 3.5.2013, s. 8). 
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6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 nr. 1 i direktiv 

2004/49/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 9 skal lyde: 

«9) «sikkerhetskrav» de sikkerhetsegenskapene (kvalitative eller kvantitative, eller ved behov både kvalitative og 

kvantitative) som er nødvendige for utformingen, driften (herunder driftsregler) og vedlikeholdet av et system for 

å oppfylle sikkerhetsmål pålagt i lovgivningen eller av selskapet,» 

b)  nr. 23 skal lyde: 

«23) «katastrofal ulykke» en ulykke som vanligvis berører et stort antall personer, og som resulterer i flere dødsfall,» 

c)  nye nr. 32–37 skal lyde: 

«32) «systematisk svikt» en feil som oppstår gjentatte ganger i forbindelse med visse kombinasjoner av inndata eller 

under visse miljø- eller anvendelsesforhold, 

33) «systemfeil» en iboende svikt i spesifikasjonen, konstruksjonen, produksjonen, installeringen, driften eller 

vedlikeholdet av systemet som er under vurdering, 

34) «barriere» et teknisk, driftsmessig eller organisatorisk risikokontrolltiltak utenfor systemet som er under 

vurdering, som enten reduserer forekomsten av en fare eller reduserer alvorlighetsgraden av de potensielle 

følgene av denne faren, 

35) «kritisk ulykke» en ulykke som vanligvis berører svært få personer, og som resulterer i minst ett dødsfall, 

36) «svært usannsynlig» en svikt som forekommer med en hyppighet som er mindre eller lik 10–9 per driftstime, 

37) «usannsynlig» en svikt som forekommer med en hyppighet som er mindre eller lik 10–7 per driftstime.» 

2)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 2.5.1 skal lyde: 

«2.5.1.  Dersom farene ikke omfattes av ett av de to prinsippene for risikoakseptering som er fastsatt i nr. 2.3 og 2.4, skal 

risikoakseptering påvises ved en eksplisitt risikoestimering og -evaluering. Risiko som er en følge av disse farene, 

skal estimeres enten kvantitativt eller kvalitativt, eller ved behov både kvantitativt og kvalitativt, idet det tas 

hensyn til eksisterende sikkerhetstiltak.» 

2)  Nr. 2.5.4–2.5.7 skal lyde: 

«2.5.4.  Initiativtakeren skal ikke være forpliktet til å utføre ytterligere eksplisitt risikoestimering for risikoer som allerede 

anses som akseptable ved anvendelse av regler for god praksis eller referansesystemer. 

2.5.5.  Dersom farer oppstår som følge av funksjonssvikt i et teknisk system skal, med forbehold for nr. 2.5.1 og 2.5.4, 

følgende harmoniserte konstruksjonsmål få anvendelse på slik svikt: 

a)  Der en svikt sannsynligvis vil føre direkte til en katastrofal ulykke, er det ikke nødvendig å redusere den 

tilknyttede risikoen ytterligere dersom forekomsten av funksjonssvikten har vist seg å være svært usannsynlig. 

b)  Der en svikt sannsynligvis vil føre direkte til en kritisk ulykke, er det ikke nødvendig å redusere den tilknyttede 

risikoen ytterligere dersom forekomsten av funksjonssvikten har vist seg å være usannsynlig. 

Valget mellom definisjon 23 og definisjon 35 bør tas basert på den mest sannsynlige usikre konsekvensen av 

svikten. 

2.5.6.  Med forbehold for nr. 2.5.1 og 2.5.4 skal de harmoniserte konstruksjonsmålene fastsatt i nr. 2.5.5 anvendes til 

utforming av elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske tekniske systemer. De skal være de mest 

krevende konstruksjonsmål som kan kreves for gjensidig godkjenning. 

De skal anvendes verken som overordnede kvantitative mål for hele jernbanesystemet i en medlemsstat eller til 

utformingen av rent mekaniske tekniske systemer. 

For blandede tekniske systemer som består av både en rent mekanisk del og en elektrisk, elektronisk og 

programmerbar elektronisk del, skal fareidentifikasjonen foretas i samsvar med nr. 2.2.5. Farene som oppstår fra 

den rent mekaniske delen skal ikke kontrolleres ved hjelp av de harmoniserte konstruksjonsmålene fastsatt i 

nr. 2.5.5. 

2.5.7.  Den risiko som er forbundet med funksjonssvikt i tekniske systemer som nevnt i nr. 2.5.5, skal anses som 

akseptabel dersom følgende krav også er oppfylt: 

a)  Samsvar med gjeldende harmoniserte konstruksjonsmål er påvist. 

b)  De tilhørende systematiske sviktene og systemfeilene kontrolleres i samsvar med sikkerhets- og 

kvalitetsprosesser som står i forhold til med det harmoniserte konstruksjonsmålet som gjelder for det tekniske 

systemet som er under vurdering, og som defineres i allment anerkjente relevante standarder. 

c)  Anvendelsesvilkårene for en sikker integrering i jernbanesystemet av det tekniske systemet som er under 

vurdering, skal identifiseres og registreres i fareregisteret i samsvar med nr. 4. I samsvar med nr. 1.2.2 skal 

disse anvendelsesvilkårene overføres til aktøren som er ansvarlig for å påvise en sikker integrering.» 

3)  Nye nr. 2.5.8–2.5.12 skal lyde: 

«2.5.8.  Følgende spesifikke definisjoner får anvendelse på de harmoniserte kvantitative konstruksjonsmålene for tekniske 

systemer: 

a)  Termen «direkte» innebærer at funksjonssvikten potensielt kan føre til den type ulykke som er nevnt i 

nr. 2.5.5, uten at det nødvendigvis forekommer ytterligere svikt. 

b)  Termen «potensiell» innebærer at funksjonssvikten kan føre til den type ulykke som er nevnt i nr. 2.5.5. 
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2.5.9.  Dersom en funksjonssvikt i det tekniske systemet som er under vurdering, ikke direkte fører til den aktuelle 

risikoen, skal anvendelse av mindre krevende konstruksjonsmål tillates dersom initiativtakeren kan påvise at bruk 

av barrierer, som definert i artikkel 3 nr. 34, gjør at samme sikkerhetsnivå oppnås. 

2.5.10.  Med forbehold for framgangsmåten angitt i artikkel 8 i direktiv 2004/49/EF og for artikkel 17 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(*) kan det anmodes om et mer krevende konstruksjonsmål enn de 

harmoniserte konstruksjonsmålene angitt i nr. 2.5.5 for det tekniske systemet som er under vurdering, gjennom en 

meldt nasjonal regel, for å opprettholde det eksisterende sikkerhetsnivået i medlemsstaten. Når det gjelder 

ytterligere tillatelser til å ta i bruk kjøretøyer, får imidlertid framgangsmåtene i artikkel 23 og 25 i direktiv 

2008/57/EF anvendelse. 

2.5.11.  Dersom et teknisk system blir utviklet på grunnlag av kravene fastsatt i nr. 2.5.5, får prinsippet om gjensidig 

godkjenning anvendelse i samsvar med artikkel 15 nr. 5. 

Dersom initiativtakeren i forbindelse med en spesifikk fare likevel kan vise at det eksisterende sikkerhetsnivået i 

medlemsstaten der systemet anvendes kan opprettholdes med et konstruksjonsmål som er mindre krevende enn det 

harmoniserte konstruksjonsmålet, kan det mindre krevende konstruksjonsmålet anvendes i stedet for det 

harmoniserte konstruksjonsmålet. 

2.5.12.  Den eksplisitte risikoestimeringen og -evalueringen skal oppfylle minst følgende krav: 

a)  De metodene som benyttes for eksplisitte risikoestimeringer, skal på korrekt måte gjenspeile det systemet som 

er til vurdering, og dets parametrer (herunder alle driftsformer). 

b)  Resultatene skal være tilstrekkelig nøyaktige til å danne et solid beslutningsgrunnlag. Mindre endringer i de 

antakelsene eller forutsetningene som legges til grunn, skal ikke føre til vesentlige endringer av kravene. 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem 

(EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1).» 

 __________  


