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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/110/EF

Nr. 18/517

2015/EØS/18/54

av 16. desember 2008
om endring av direktiv 2004/49/EF om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner
(jernbanesikkerhetsdirektivet)(*)

(8523$3$5/$0(17(7 2*
(8523(,6.(81,21+$5²

5c'(7

)25

'(1

EF for kjøretøyer som allerede var i bruk. I samsvar
med et mål om å forbedre regelverket og med sikte på
å forenkle og modernisere Fellesskapets regelverk, bør
alle bestemmelser vedrørende tillatelser til ibruktaking
av jernbanekjøretøyer samles i en enkelt rettsakt.
Derfor bør gjeldende artikkel 14 i direktiv 2004/49/EF
oppheves, og en ny bestemmelse vedrørende tillatelse
til ibruktaking av kjøretøyer som allerede er i bruk, bør
tas inn i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF
DY  MXQL  RP VDPWUD¿NNHYQHQ L )HOOHVVNDSHWV
jernbanesystem
(omarbeiding)(6),
(heretter
kalt
©VDPWUD¿NNHYQHGLUHNWLYHWª  VRP KDU HUVWDWWHW GLUHNWLY
96/48/EF og 2001/16/EF.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,



'D 2YHUHQVNRPVW RP LQWHUQDVMRQDO MHUQEDQHWUD¿NN
&27,)  DY  WUnGWH L NUDIW  MXOL  EOH GHW
innført nye regler for kontrakter for bruk av kjøretøyer.
I samsvar med overenskomstens vedlegg med ensartede
regler vedrørende kontrakter for bruk av kjøretøyer i
LQWHUQDVMRQDO MHUQEDQHWUD¿NN ©&89ª  8QLIRUP 5XOHV
FRQFHUQLQJ&RQWUDFWVRI8VHRI9HKLFOHVLQ,QWHUQDWLRQDO
5DLO7UDI¿F HULQQHKDYHUHDYYRJQHULNNHOHQJHUIRUSOLNWHW
til å registrere sine vogner hos et jernbaneforetak. Den
tidligere avtalen «Regolamento Internazionale Veicoli»
(RIV-avtalen) mellom jernbaneforetak får ikke lenger
anvendelse og ble delvis erstattet av en ny privat og
IULYLOOLJ DYWDOH ©*HQHUDO &RQWUDFW RI 8VH IRU :DJRQV
*&8ª PHOORPMHUQEDQHIRUHWDNRJYRJQLQQHKDYHUHGHU
de sistnevnte har ansvar for vedlikehold av sine vogner.
For å gjenspeile disse endringene og for å forenkle
gjennomføringen av direktiv 2004/49/EF når det gjelder
VLNNHUKHWVVHUWL¿VHULQJDYMHUQEDQHIRUHWDNE¡UEHJUHSHQH
«innehaver» og «enhet ansvarlig for vedlikehold»
GH¿QHUHV RJ GHW E¡U GHVVXWHQ VNMH HQ SUHVLVHULQJ DY
forholdet mellom disse enhetene og jernbaneforetak.



'H¿QLVMRQHQDY©LQQHKDYHUªE¡UOLJJHVnQ UVRPPXOLJ
GHQGH¿QLVMRQHQVRPHUEHQ\WWHWL&27,)RYHUHQVNRPVWHQ
DY0DQJHHQKHWHUNDQLGHQWL¿VHUHVVRPLQQHKDYHU
av et kjøretøy, så som eieren, et selskap som driver
virksomhet med en vognpark, et selskap som leaser
kjøretøyer til et jernbaneforetak, et jernbaneforetak eller
en infrastrukturforvaltning som benytter kjøretøyer for å
vedlikeholde sin infrastruktur. Disse enhetene har kontroll
over kjøretøyet med sikte på å la jernbaneforetakene
og infrastrukturforvaltningene benytte det som
transportmiddel. For å unngå enhver tvil bør innehaveren
Y UHW\GHOLJLGHQWL¿VHUWLGHQDVMRQDOHNM¡UHW¡\UHJLVWUHQH
195 IDVWVDWWLDUWLNNHOLVDPWUD¿NNHYQHGLUHNWLYHW

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

For å videreføre arbeidet med å opprette et felles marked
for jernbanetransporttjenester har Europaparlamentet og
Rådet vedtatt direktiv 2004/49/EF(3), der det fastsettes
felles rammeregler for jernbanesikkerhet.

2)

Opprinnelig ble framgangsmåtene for tillatelse til
ibruktaking av jernbanekjøretøyer regulert av rådsdirektiv
() DY  MXOL  RP VDPWUD¿NNHYQHQ L GHW
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(4)
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 19.
PDUV  RP VDPWUD¿NNHYQHQ WLO MHUQEDQHV\VWHPHW IRU
konvensjonelle tog(5) for nye eller opprustede deler av
Fellesskapets jernbanesystem, og av direktiv 2004/49/

 'HQQHIHOOHVVNDSVUHWWVDNWHQNXQQJMRUWL(87/DYV
HURPKDQGOHWL(6NRPLWHHQVEHVOXWQLQJQUDYPDUVRP
HQGULQJDY(6DYWDOHQVYHGOHJJ;,,, 7UDQVSRUW VH(6WLOOHJJHWWLODen
europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s. 31.
(1  (87&DYV
(2  (XURSDSDUODPHQWVXWWDOHOVH DY  QRYHPEHU  (87 &  ( DY
V 5nGHWVIHOOHVKROGQLQJDYPDUV (87&(
av 20.5.2008, s. 10) og Europaparlamentets holdning av 9. juli 2008 (ennå
LNNHRIIHQWOLJJMRUWL(87 5nGVEHVOXWQLQJDYGHVHPEHU
3
( ) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om
sikkerheten på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv
95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/
EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av
DYJLIWHU IRU EUXN DY MHUQEDQHLQIUDVWUXNWXU RJ VLNNHUKHWVVHUWL¿VHULQJ
MHUQEDQHVLNNHUKHWVGLUHNWLYHW  (87/DYV 5HWWHWYHG
(87/DYV
(4  ()7/DYV
(5  ()7/DYV

(6  (87/DYV
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5)

For å sikre samsvar med eksisterende jernbaneregelverk,
og for å unngå uforholdsmessige byrder bør
medlemsstatene tillates å unnta veteran-, museums og
turistjernbaner fra dette direktivs virkeområde.

6)

Før et kjøretøy tas i bruk eller benyttes på jernbanenettet,
E¡U GHW LGHQWL¿VHUHV HQ HQKHW VRP HU DQVYDUOLJ IRU
vedlikehold av kjøretøyet i det nasjonale kjøretøyregisteret.
Et jernbaneforetak, en infrastrukturforvaltning eller
en innehaver kan være en enhet som er ansvarlig for
vedlikehold.

7)

8)

9)

Det bør tillates at medlemsstatene anvender alternative
WLOWDN IRU n RSSI\OOH IRUSOLNWHOVHQH RP n LGHQWL¿VHUH
HQKHWHQVRPHUDQVYDUOLJIRUYHGOLNHKROGRJnVHUWL¿VHUH
denne, når det gjelder kjøretøyer som er registrert i en
tredjestat og vedlikeholdes i samsvar med lovgivningen
i vedkommende stat, kjøretøyer som brukes på
jernbanenett eller -linjer hvis sporvidde er forskjellig fra
sporvidden til hovedjernbanenettet i Fellesskapet og der
NUDYHW RP n LGHQWL¿VHUH HQ HQKHW VRP HU DQVYDUOLJ IRU
vedlikehold alternativt sikres ved internasjonale avtaler
med tredjestater, og kjøretøyer som benyttes av veteran-,
museums og turistjernbaner eller til spesialtransport eller
transport av militært utstyr som krever en ad hoctillatelse
fra en nasjonal sikkerhetsmyndighet som må foreligge før
ibruktaking. I slike tilfeller bør den berørte medlemsstaten
tillates å godkjenne kjøretøyer på det jernbanenettet
som den er ansvarlig for, uten at det er utpekt en enhet
som er ansvarlig for vedlikehold av disse kjøretøyene,
HOOHU XWHQ DW HQ VOLN HQKHW HU VHUWL¿VHUW 6OLNH XQQWDN
bør imidlertid være underlagt formelle vedtak av den
berørte medlemsstaten og analyseres av Det europeiske
jernbanebyrå (heretter kalt «byrået») i sammenheng med
dets rapport om sikkerhetsnivå.
Når et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning
benytter et kjøretøy som det ikke er registrert noen enhet
ansvarlig for vedlikehold for, eller hvis enhet ansvarlig
IRU YHGOLNHKROG LNNH HU VHUWL¿VHUW E¡U MHUQEDQHIRUHWDNHW
eller
infrastrukturforvaltningen
kontrollere
alle
former for risiko tilknyttet bruken av et slikt kjøretøy.
-HUQEDQHIRUHWDNHW HOOHU LQIUDVWUXNWXUIRUYDOWQLQJHQ E¡U
dokumentere evnen til å kontrollere slik risiko ved
VHUWL¿VHULQJ DY VLWW VLNNHUKHWVVW\ULQJVV\VWHP RJ GHU
GHWWH HU UHOHYDQW YHG VLQ VLNNHUKHWVVHUWL¿VHULQJ HOOHU
godkjenning.
Når det gjelder godsvogner, bør enheten som er ansvarlig
IRUYHGOLNHKROGY UHVHUWL¿VHUWLVDPVYDUPHGHWV\VWHP
som skal utvikles av byrået og vedtas av Kommisjonen.
Dersom enheten som er ansvarlig for vedlikehold, er
et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning,
E¡U GHQQH VHUWL¿VHULQJHQ LQQJn L IUDPJDQJVPnWHQ IRU
VLNNHUKHWVVHUWL¿VHULQJ HOOHU JRGNMHQQLQJ 6HUWL¿NDWHW
som utstedes til en slik enhet, vil garantere at
vedlikeholdskravene fastsatt i dette direktiv, blir oppfylt
for alle godsvogner som enheten er ansvarlig for. Dette
VHUWL¿NDWHW E¡U Y UH J\OGLJ L KHOH )HOOHVVNDSHW RJ E¡U
utstedes av et organ som er i stand til å kontrollere det

26.3.2015

vedlikeholdssystemet som er innført av slike enheter.
Ettersom godsvogner ofte benyttes i internasjonal
MHUQEDQHWUD¿NN RJ HWWHUVRP HQ HQKHW DQVYDUOLJ IRU
YHGOLNHKROGYLONXQQH¡QVNHnEHQ\WWHYHUNVWHGHULÀHUH
PHGOHPVVWDWHUE¡UVHUWL¿VHULQJVRUJDQHWNXQQHXWI¡UHVLQH
kontroller i hele Fellesskapet.

10) Det blir utarbeidet vedlikeholdskrav i sammenheng
PHG VDPWUD¿NNHYQHGLUHNWLYHW V UOLJ VRP GHO DY GH
WHNQLVNH VSHVL¿NDVMRQHQH IRU VDPWUD¿NNHYQH 76,HQH 
IRU ©UXOOHQGH PDWHULHOOª 6RP I¡OJH DY GHWWH GLUHNWLYV
ikrafttredelse er det behov for å sikre konsekvens mellom
GLVVH76,HQHRJVHUWL¿VHULQJVNUDYHQHWLOHQKHWHQDQVYDUOLJ
for vedlikehold, som skal vedtas av Kommisjonen.
Kommisjonen vil oppnå dette ved eventuelt å endre de
DNWXHOOH 76,HQH YHG KMHOS DY IUDPJDQJVPnWHQ IDVWVDWW L
VDPWUD¿NNHYQHGLUHNWLYHW

11) Ettersom målet for dette direktiv, som er å utvikle videre
og forbedre sikkerheten på Fellesskapets jernbaner,
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og
derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som
er nødvendig for å nå dette målet.

12) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen
av direktiv 2004/49/EF, bør vedtas i samsvar med
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1).

13) Kommisjonen bør særlig ha fullmakt til å revidere og
tilpasse vedleggene til direktiv 2004/49/EF, til å vedta og
revidere felles sikkerhetsmetoder og felles sikkerhetsmål,
RJ GHVVXWHQ WLO n RSSUHWWH HW VHUWL¿VHULQJVV\VWHP IRU
vedlikehold. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i direktiv 2004/49/EF, blant annet ved å utfylle det med
nye ikke-grunnleggende bestemmelser, skal de vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

14) En medlemsstat som ikke har noe jernbanesystem, og
som ikke har noen utsikter til å få det i nær framtid, ville
blitt pålagt en urimelig og unødvendig plikt dersom den
PnWWH LQQDUEHLGH RJ JMHQQRPI¡UH GHWWH GLUHNWLY 6OLNH
medlemsstater bør derfor, så lenge de ikke har noe eget
jernbanesystem, unntas fra plikten til å innarbeide og
gjennomføre dette direktiv.
(1  ()7/DYV
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15) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om
bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlemsstatene
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å
utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og
innarbeidingstiltakene.

  'LUHNWLY()E¡UGHUIRUHQGUHV²

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Nr. 18/519

3. I artikkel 4 nr. 4 skal betegnelsen «vogneier» erstattes med
«innehaver».

4. I artikkel 5 skal nr. 2 lyde:

«2. Vedlegg I skal revideres innen 30. april 2009, særlig
PHG VLNWH Sn n LQQDUEHLGH GH IHOOHV GH¿QLVMRQHQH DY GH
felles sikkerhetsindikatorene og de felles metodene for
beregning av kostnadene ved ulykker. Dette tiltaket, som
har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 27 nr. 2a.».

5. I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

Endringer
I direktiv 2004/49/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 2 skal ny bokstav d) og e) lyde:

«d) veterankjøretøyer som kjører på nasjonale jernbanenett,
forutsatt at de overholder nasjonale sikkerhetsregler
RJ IRUVNULIWHU VOLN DW MHUQEDQHWUD¿NNHQ PHG GLVVH
kjøretøyene er sikker,

e) veteran-, museums- og turistjernbaner som brukes på
egne jernbanenett, herunder verksteder, kjøretøyer og
personale.».

2. I artikkel 3 skal ny bokstav s), t) og u) lyde:
«s) «innehaver» den personen eller enheten som i
egenskap av å være eier av et kjøretøy eller som
har rett til å bruke det, benytter kjøretøyet som et
transportmiddel og er registrert som sådan i det
nasjonale kjøretøyregisteret (NVR) fastsatt i artikkel
33 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF
DY  MXQL  RP VDPWUD¿NNHYQHQ L )HOOHVVNDSHWV
jernbanesystem (omarbeiding)(2) (heretter kalt
©VDPWUD¿NNHYQHGLUHNWLYHWª 

t) «enhet ansvarlig for vedlikehold» en enhet som er
ansvarlig for vedlikehold av et kjøretøy, og som er
registrert som dette i det nasjonale kjøretøyregisteret,

u) «kjøretøy» et jernbanekjøretøy som er egnet for
WUD¿NN Sn HJQH KMXO Sn MHUQEDQHOLQMHU PHG HOOHU XWHQ
HJHQ WUHNNUDIW (W NM¡UHW¡\ EHVWnU DY HWW HOOHU ÀHUH
strukturelle og funksjonelle delsystemer eller deler av
slike delsystemer.».
(1  (87&DYV
(2  (87/DYV

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Første serie med felles sikkerhetsmetoder, som
minst skal omfatte metodene angitt i nr. 3 bokstav a),
skal vedtas av Kommisjonen innen 30. april 2008. De
skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

Annen serie med felles sikkerhetsmetoder, som skal
omfatte de øvrige metodene angitt i nr. 3, skal vedtas
av Kommisjonen innen 30. april 2010. De skal
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å
utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 27 nr.
2a.».

b) I nr. 3 skal bokstav c) lyde:
«c) L GHQ JUDG GH HQQn LNNH HU RPIDWWHW DY 76,HU
metoder for å kontrollere at de strukturelle delsystemene
i jernbanesystemet drives og vedlikeholdes i samsvar
med de relevante grunnleggende kravene.».

c) Nr. 4 skal lyde:

«4. De felles sikkerhetsmetodene skal revideres
med jevne mellomrom, idet det tas hensyn til
erfaringen fra anvendelsen av metodene og den
generelle utviklingen av jernbanesikkerheten, samt
medlemsstatenes forpliktelser i henhold til artikkel 4
nr. 1. Dette tiltaket, som har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved blant
annet å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten
med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 27
nr. 2a.».
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6. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 3 skal første og annet ledd lyde:

«3. Første serie med utkast til felles sikkerhetsmål
skal bygge på en gjennomgåelse av eksisterende mål
og sikkerhetsnivå i medlemsstatene, og sørge for at
det nåværende sikkerhetsnivået i jernbanesystemet
ikke reduseres i noen medlemsstat. De skal vedtas av
Kommisjonen innen 30. april 2009 og offentliggjøres i
Den europeiske unions tidende. Dette tiltaket, som har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i dette direktiv ved blant annet å utfylle det, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 27 nr. 2a.
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©E  HQ VHUWL¿VHULQJ VRP EHNUHIWHU JRGNMHQQLQJ DY
tiltakene jernbaneforetaket har truffet for å
oppfylle de særskilte kravene til sikker ytelse
av tjenester på det aktuelle jernbanenettet. Disse
NUDYHQH NDQ RPIDWWH DQYHQGHOVHQ DY 76,HU
og nasjonale sikkerhetsregler, herunder regler
for drift av jernbanenettet, godkjenning av
SHUVRQDOHWVVHUWL¿NDWHURJWLOODWHOVHWLOLEUXNWDNLQJ
av kjøretøyer som jernbaneforetakene benytter.
6HUWL¿VHULQJHQ VNDO Y UH EDVHUW Sn GRNXPHQWHU
framlagt av jernbaneforetaket i samsvar med
vedlegg IV.».
8. Ny artikkel 14a skal lyde:
«Artikkel 14a
Vedlikehold av kjøretøyer

Annen serie med utkast til felles sikkerhetsmål skal
bygge på erfaringen med den første serien med
sikkerhetsmål og gjennomføringen av disse. De skal
gjenspeile alle prioriterte områder der det er nødvendig
å øke sikkerheten ytterligere. De skal vedtas av
Kommisjonen innen 30. april 2011 og offentliggjøres i
Den europeiske unions tidende. Dette tiltaket, som har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i dette direktiv ved blant annet å utfylle det, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 27 nr. 2a.».

b) Nr. 5 skal lyde:

«5. De felles sikkerhetsmålene skal revideres med
jevne mellomrom, idet det tas hensyn til den generelle
utviklingen av jernbanesikkerheten. Dette tiltaket,
som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv ved blant annet å
utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 27 nr.
2a.».

1. Før et kjøretøy tas i bruk eller blir benyttet på
jernbanenettet, skal det være utpekt en enhet som er
ansvarlig for vedlikehold av det, og denne enheten skal
være registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret i samsvar
PHGDUWLNNHOLVDPWUD¿NNHYQHGLUHNWLYHW
2. Et jernbaneforetak, en infrastrukturforvaltning eller
en innehaver kan være en enhet som er ansvarlig for
vedlikehold.
 8WHQ DW GHW EHU¡UHU MHUQEDQHIRUHWDNHQHV RJ
infrastrukturforvaltningenes ansvar for sikker drift av
tog som fastsatt i artikkel 4, skal enheten ved hjelp av
et vedlikeholdssystem sikre at kjøretøyene som den er
ansvarlig for vedlikehold av, har en sikker driftstilstand.
For dette formålet skal enheten som er ansvarlig for
vedlikehold, sikre at kjøretøyer blir vedlikeholdt i samsvar
med:
a) vedlikeholdsplanen for hvert kjøretøy,
b) de gjeldende kravene, herunder vedlikeholdsregler og
76,EHVWHPPHOVHU

7. I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal annet ledd lyde:



©)RUPnOHW PHG VLNNHUKHWVVHUWL¿NDWHW HU n
dokumentere at jernbaneforetaket har utarbeidet et
sikkerhetsstyringssystem og er i stand til å oppfylle
NUDYHQH IDVWVDWW L 76,HU RJ L DQGUH UHOHYDQWH
bestemmelser i Fellesskapets regelverk samt i nasjonale
sikkerhetsregler når det gjelder risikohåndtering og
sikker ytelse av transporttjenester på jernbanenettet.».

b) I nr. 2 skal bokstav b) lyde:

Enheten som er ansvarlig for vedlikehold, skal utføre
vedlikeholdet selv eller benytte vedlikeholdsverksteder den
har inngått kontrakt med.
4. Når det gjelder godsvogner, skal hver enhet som er
DQVYDUOLJIRUYHGOLNHKROGY UHVHUWL¿VHUWDYHWRUJDQVRP
er akkreditert eller godkjent i samsvar med nr. 5, eller av
en nasjonal sikkerhetsmyndighet. Akkrediteringsprosessen
skal bygge på kriterier om uavhengighet, kompetanse og
upartiskhet, som for eksempel de relevante europeiske
VWDQGDUGHQH L (1  VHULHQ *RGNMHQQLQJVSURVHVVHQ
skal også bygge på kriterier om uavhengighet, kompetanse
og upartiskhet.
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Dersom enheten som er ansvarlig for vedlikehold, er
et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning,
skal oppfyllelsen av de kravene som skal vedtas i
samsvar med nr. 5, kontrolleres av den berørte nasjonale
sikkerhetsmyndigheten etter framgangsmåtene nevnt i
artikkel  HOOHU  RJ VNDO EHNUHIWHV Sn GH VHUWL¿NDWHQH
som er angitt i disse framgangsmåtene.
5. På grunnlag av en anbefaling fra byrået, skal
Kommisjonen innen 24. desember 2010 treffe tiltak for
LQQI¡ULQJDYHWV\VWHPIRUVHUWL¿VHULQJDYHQKHWHQVRPHU
DQVYDUOLJIRUYHGOLNHKROGDYJRGVYRJQHU6HUWL¿NDWHUVRP
er utstedt i samsvar med dette systemet, skal bekrefte at
kravene nevnt i nr. 3, er oppfylt.
Tiltaket skal omfatte krav vedrørende:
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a) kjøretøyer som er registrert i en tredjestat og
vedlikeholdes i samsvar med lovgivningen i
vedkommende stat,

b) kjøretøyer som brukes på jernbanenett eller -linjer
hvis sporvidde er forskjellig fra sporvidden til
hovedjernbanenettet i Fellesskapet, og der oppfyllelsen
av kravene nevnt i nr. 3, sikres ved internasjonale
avtaler med tredjestater,

F  NM¡UHW¡\HU VRP HU LGHQWL¿VHUW L DUWLNNHO  QU  VDPW
spesialtransport og transport av militært utstyr
som krever en ad hoctillatelse fra en nasjonal
sikkerhetsmyndighet som må foreligge før ibruktaking.
I dette tilfellet skal det gis unntak for tidsrom på høyst
fem år.

a) vedlikeholdssystemet som er innført av enheten,
E  IRUPDWHWWLORJJ\OGLJKHWHQDYVHUWL¿NDWHWVRPXWVWHGHV
til enheten,

6OLNH DOWHUQDWLYH WLOWDN VNDO JMHQQRPI¡UHV JMHQQRP
unntak som skal gis av vedkommende nasjonale
sikkerhetsmyndighet:

c) kriteriene for akkreditering eller godkjenning av
det eller de organene som er ansvarlig for å utstede
VHUWL¿NDWHURJVLNUHGHNRQWUROOHQHVRPHUQ¡GYHQGLJH
IRUDWVHUWL¿VHULQJVV\VWHPHWVNDOIXQJHUH

a) ved registrering av kjøretøyer i samsvar med artikkel
 L VDPWUD¿NNHYQHGLUHNWLYHW QnU GHW JMHOGHU
LGHQWL¿VHULQJHQ DY HQKHWHQ VRP HU DQVYDUOLJ IRU
vedlikehold,

G  GDWRHQ IRU JMHQQRPI¡ULQJ DY VHUWL¿VHULQJVV\VWHPHW
herunder en overgangsperiode på ett år for eksisterende
enheter som er ansvarlig for vedlikehold.

E  YHGXWVWHGHOVHDYVLNNHUKHWVVHUWL¿NDWHURJJRGNMHQQLQJHU
til jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger i
samsvar med artikkel 10 og 11 i dette direktiv, når det
JMHOGHULGHQWL¿VHULQJHOOHUVHUWL¿VHULQJDYHQKHWHQVRP
er ansvarlig for vedlikehold.

Dette tiltaket, som har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll nevnt i artikkel 27 nr. 2a.
På grunnlag av en anbefaling fra byrået, skal Kommisjonen
innen 24. desember 2018 gjennomgå dette tiltaket på nytt
for å ta med alle kjøretøyer og om nødvendig å ajourføre
VHUWL¿VHULQJVV\VWHPHWIRUJRGVYRJQHU
 6HUWL¿NDWHQHVRPXWVWHGHVLVDPVYDUPHGQUVNDO
gjelde i hele Fellesskapet.
 %\UnHW VNDO HYDOXHUH VHUWL¿VHULQJVSURVHVVHQ VRP
blir gjennomført i samsvar med nr. 5, ved å legge fram en
rapport for Kommisjonen senest tre år etter at det relevante
tiltaket er trådt i kraft.
 0HGOHPVVWDWHQH NDQ EHVOXWWH n DQYHQGH DOWHUQDWLYH
WLOWDN IRU n RSSI\OOH IRUSOLNWHOVHQH RP n LGHQWL¿VHUH RJ
VHUWL¿VHUHHQKHWHQVRPHUDQVYDUOLJIRUYHGOLNHKROGQnUGHW
dreier seg om:

6OLNH XQQWDN VNDO LGHQWL¿VHUHV RJ EHJUXQQHV L GHQ nUOLJH
sikkerhetsrapporten nevnt i artikkel 18 i dette direktiv.
Dersom det viser seg at det tas unødige sikkerhetsrisikoer
på Fellesskapets jernbanesystem, skal byrået umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen
skal ta kontakt med de berørte partene og, der dette er
hensiktsmessig, anmode medlemsstaten om å trekke tilbake
beslutningen om unntak.».

9. I artikkel 16 nr. 2 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav a) skal lyde:

«a) gi tillatelse til ibruktaking av de strukturelle
delsystemene som utgjør jernbanesystemet i
VDPVYDUPHGDUWLNNHOLVDPWUD¿NNHYQHGLUHNWLYHW
og kontrollere at de drives og vedlikeholdes
i samsvar med de relevante grunnleggende
kravene,».
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(6WLOOHJJHWWLO'HQHXURSHLVNHXQLRQVWLGHQGH

b) Bokstav b) oppheves.

Artikkel 2
Gjennomføring og innarbeiding i nasjonal lovgivning

c) Bokstav g) skal lyde:
«g) føre tilsyn med at kjøretøyer er behørig
registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret og
at sikkerhetsopplysningene i dette registeret er
korrekte og ajourførte.».
10. I artikkel 18 skal ny bokstav e) lyde:
«e) de unntakene som er besluttet i samsvar med artikkel
14a nr. 8).».
11. Artikkel 26 skal lyde:
«Artikkel 26
Tilpassing av vedleggene
Vedleggene skal tilpasses den vitenskapelige og tekniske
utviklingen.
Dette tiltaket, som har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
nevnt i artikkel 27 nr. 2a.».
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 0HGOHPVVWDWHQHVNDOLQQHQGHVHPEHUVHWWHLNUDIW
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal
lovgivning og til å gjennomføre det, skal ikke gjelde for
5HSXEOLNNHQ.\SURVRJ5HSXEOLNNHQ0DOWDVnOHQJHGHWLNNH
¿QQHVQRHMHUQEDQHV\VWHPSnGHUHVUHVSHNWLYHWHUULWRULHU
 0HGOHPVVWDWHQHVNDORYHUVHQGH.RPPLVMRQHQWHNVWHQWLO
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 4

12. I artikkel 27 gjøres følgende endringer:
a) Ny artikkel 2a skal lyde:
«2a. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr.
14 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse,
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i
beslutningens artikkel 8.».
b) Nr. 4 oppheves.
13. I vedlegg II oppheves nr. 3.

Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

8WIHUGLJHWL6WUDVERXUJGHVHPEHU
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