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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/50/EF

av 29. april 2004.

som endrer rådsdirektiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastig-
hetstog og europaparlaments- og rådsdirektiv 200l/16/EF om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernba-

nesystem for konvensjonelle tog(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artiklene 71 og 156,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) i lys 
av Forlikskomiteens felles forslag av 23. mars 2004, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktatens artikkel 154 og 155 må Fellesskapet 
bidra til bygging og utvikling av transeuropeiske nett-
verk på transportsektoren. For å nå disse målene må 
Fellesskapet treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
nettverkenes samtrafikkevne, særlig på området teknisk 
standardisering.

2) Et første tiltak ble iverksatt på jernbanesektoren med 
vedtaket av direktiv 96/48/EF(5). For å iverksette dette 
direktivets mål er det utarbeidet utkast til tekniske spesi-
fikasjoner for samtrafikkevne (TSI-er) av Den europeis-
ke sammenslutning for jernbanesamtrafikk (European 
Association for Railway Interoperability, AEIF), som ble 
oppnevnt som et felles representativt organ innenfor ram-
men av dette direktivet, og ble vedtatt av Kommisjonen 
den 30. mai 2002. 

3) Den 10. september 1999 vedtok Kommisjonen en rap-
port til Europaparlamentet og Rådet som gav en første 
vurdering av progresjonen i iverksettingen av samtrafik-
kevnen til transeuropeiske jernbanesystemer for høyhas-
tighetstog. I sin resolusjon av 17. mai 2000(6) oppfordret 
Europaparlamentet Kommisjonen til å legge fram forslag 
om endring av direktiv 96/48/EF på grunnlag av model-
len brukt til direktiv 200l/16/EF(7).

4) Direktiv 200l/16/EF innfører på samme måte som direk-
tiv 96/48/EF framgangsmåter for utarbeidelse og vedtak 
av TSI-er i Fellesskapet, samt fellesregler for vurdering 
av samsvar med TSI-ene. AEIF har fått et mandat for 
utviklingen av den første gruppen av TSI-er, og er også 
utpekt til felles representativt organ.

5) Mye er lært i forbindelse med arbeidet med å utvikle 
TSI-er i høyhastighetssektoren, anvendelsen av direktiv 
96/48/EF på bestemte prosjekter og arbeidet til komiteen 
opprettet i henhold til dette direktivet, noe som har fått 
Kommisjonen til å foreslå endringer i de to direktivene 
om samtrafikkevne for jernbaner. 

2007/EØS/31/33

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 17.

(1) EFT C 126E av 28.5.2002, s. 312.
(2) EUT C 61 av 14.3.2003, s. 131. 
(3) EUT C 66 av 19.3.2003, s. 9.
(4) Europaparlamentes uttalelse av 14. januar 2003 (EUT C 38 E av 12.2.2004, 

s. 119), Rådets felles holdning av 26. juni 2003 (EUT C 270 E av 
11.11.2003, s. 7 og Europaparlamentets holdning av 23. oktober 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i Den europeiske unions tidende). Europaparlamentets 
lovgivningsresolusjon av 22. april 2004 og Rådsbeslutning av 26. april 
2004.

(5) EUT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktiv som endret av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(6) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
(7)  EFT C 59 av 23.2.2001, s. 121.



Nr. 31/126 28.6.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6) Vedtaket av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 881/2004 av 29. april 2004 som oppretter et euro-
peisk jernbanebyrå (byråforordning)(1) og av europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av om sikkerhet 
på Fellesskapets jernbaner (jernbanesikkerhetsdirekti-
vet)(2) betyr at visse bestemmelser i direktiv 96/48/EF 
og 200l/16/EF må endres. Når byrået er opprettet, vil 
Kommisjonen særlig betro det oppgaven med å utarbeide 
utkast til alle nye eller reviderte TSI-er. 

7) Ikrafttredelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 
200l/12/EF av 26. februar 2001 som endrer rådsdirektiv 
9l/440/EØF om utvikling av Fellesskapets jernbaner(3), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 200l/13/EF av 26. 
februar 2001 som endrer rådsdirektiv 95/18/EF om 
lisens til jernbaneforetak(4) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 200l/14/EF av 26. februar 2001 om tildeling 
av kapasitet for jernbaneinfrastruktur og innkreving av 
avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhets-
sertifisering (5) har virkning på iverksettelsen av sam-
trafikkevnen. Som når det gjelder andre transportmåter, 
må utvidelsen av tilgangsrettigheter være ledsaget av de 
nødvendige harmoniseringstiltak. Derfor er det nødven-
dig å iverksette samtrafikkevne over hele nettverket ved 
progressivt å utvide det geografiske virkeområdet for 
direktiv 200l/16/EF. Det er også nødvendig å utvide det 
rettslige grunnlaget for direktiv 200l/16/EF til traktatens 
artikkel 71 som direktiv 200l/12/EF er basert på.

8) Hvitboken om europeisk transportpolitikk kunngjør dette 
direktiv som inngår i Kommisjonens strategi for å revita-
lisere jernbanetransporten og dermed å forskyve balansen 
mellom transportmåtene med det endelige mål å redusere 
overbelastningen på Europas veier.

9) TSI-ene utviklet innenfor rammen av direktiv 96/48/EF 
gjelder ikke uttrykkelig arbeidet med å fornye infrastruk-
tur og rullende materiell eller utskiftinger i forbindelse 
med forebyggende vedlikehold. Dette er imidlertid tilfelle 
i henhold til direktiv 200l/16/EF om det konvensjonelle 
jernbanesystemet, og de to direktivene må harmoniseres 
på dette punktet.

10) Utviklingen av TSI-ene på høyhastighetssektoren har 
vist behovet for å klargjøre forholdet mellom de sentrale 
kravene i direktiv 96/48/EF og TSI-ene på den ene siden 
og de europeiske standardene og andre dokumenter av 
normativ karakter på den andre. Særlig må det trekkes  
 
 
 
 
 
 

et klart skille mellom de standardene eller delene 
av standardene som må gjøres forpliktende for 
å nå dette direktivets mål, og de ”harmoniserte” 
standardene som er utviklet i den samme ånd som 
den nye metoden for teknisk harmonisering og 
standardisering.

11) Som regel er de europeiske spesifikasjonene utviklet i 
samme ånd som den nye metoden for teknisk harmo-
nisering og standardisering. Det gjør det mulig å anta 
samsvar med visse sentrale krav i direktiv 96/48/EF, 
særlig når det gjelder komponenter og grensesnitt for 
samtrafikkevne. Disse europeiske spesifikasjonene, eller 
de relevante delene av disse, er ikke forpliktende, og det 
kan ikke vises uttrykkelig til disse spesifikasjonene i TSI-
ene.. Henvisninger til disse europeiske spesifikasjonene 
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende, og med-
lemsstatene offentliggjør henvisningene til de nasjonale 
standardene som overfører de europeiske standardene.

12) TSI-er kan i visse tilfeller vise uttrykkelig til europeiske 
standarder elle spesifikasjoner dersom dette er strengt 
nødvendig for å nå dette direktivs mål. Slike uttrykke-
lige henvisninger har følger som må klargjøres, nærmere 
bestemt blir disse europeiske standardene eller spesifi-
kasjonene forpliktende fra det øyeblikket TSI-en trer i 
kraft.

13) TSI-en definerer alle de vilkårene som en samtrafikkom-
ponent må være i samsvar med, og framgangsmåten 
som skal benyttes når samsvaret vurderes. Dessuten 
er det nødvendig å spesifisere at hver komponent 
må underlegges framgangsmåten for vurdering av 
samsvar og egnethet for bruken angitt i TSI-ene og 
ha det tilhørende sertifikatet.

14) Det er av sikkerhetsgrunner nødvendig å kreve at med-
lemsstatene gir hver vogn som er satt i tjeneste, en iden-
tifikasjonskode. Vognen skal så registreres i et nasjo-
nalt vognregister. Registrene må kunne konsulteres 
av alle medlemsstater og av visse økonomiske 
aktører i Fellesskapet. Registrene må være kon-
sistente når det gjelder dataformat. De må derfor 
være omhandlet av felles driftsmessige og tekniske 
spesifikasjoner. 

15) Det må spesifiseres en framgangsmåte som skal benyt-
tes i forbindelse med sentrale krav til et delsystem som 
ennå ikke er omhandlet av detaljerte spesifikasjoner i den 
relevante TSI-en. I slike tilfeller skal de organene som er 
ansvarlige for å vurdere samsvar og framgangsmåter for 
verifisering, være de samme som alt er meldt i henhold 
til artikkel 20 i direktiv 96/48/EF og 200l/16/EF.

(1) Se s. 3 av denne EUT.
(2) Se s. 13 av denne EUT
(3) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1.
(4) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 26.
(5) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktiv som endret ved kommisjonsbeslutning 

2002/844/EF (EFT L 289 av 26.10.2002, s. 30).
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16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

17) Definisjonen av rullende materiell i vedlegg I til direktiv 
96/48/EF må klargjøres. Direktivet skal også gjelde 
rullende materiell som er konstruert for bare å ope-
rere på spor oppgradert for høye hastigheter, ved 
hastigheter omkring 200 km/t.

18) Anvendelsen av dette direktiv skal så langt mulig iva-
reta det arbeidet som alt er foretatt innenfor rammen av 
direktiv 96/48/EF og 200l/16/EF, samt medlemsstatenes 
anvendelse av disse direktivene innenfor rammen av pro-
sjekter som befinner seg på et framskredent stadium når 
dette direktivet trer i kraft.

19) Da medlemsstatene ikke i tilstrekkelig grad kan nå målet 
med den foreslåtte handlingen, nemlig samtrafikkevne 
med det transeuropeiske jernbanesystemet, og da dette 
målet derfor på grunn av sin transeuropeiske karakter 
som anerkjent i traktaten bedre kan nås på fellesskaps-
nivå, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nær-
hetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i denne 
artikkelen går dette direktiv ikke utover det som er 
nødvendig for å nå dette målet.

20) Kommisjonen vedtok den 30. mai 2002 med relevans for 
jernbanesystemet for høyhastighetstog TSI-er om infra-
struktur, rullende materiell, energi, kontroll, kommando 
og signalering, drift og vedlikehold. Utkastene til TSI-
ene nevnt i artikkel 1 nr. 5 og 2 nr. 5 gjelder revisjonen 
av disse TSI-ene eller vedtaket av nye TSI-er.

21) Da det er under utvikling et utkast til referansesystem 
for tekniske regler som gjelder den nåværende graden av 
samtrafikkevne for det transeuropeiske konvensjonelle 
jernbanesystemet fastsatt i artikkel 25 i direktiv 200l/16/
EF, er det behov for å ajourføre disse tekniske reglene 
med sikte på å utvide dette direktivets virkeområde og 
også ta hensyn til den første gruppen av TSI-er som skal 
vedtas innen 2004. 

22) Til tross for unntakene fra virkeområdet til direktiv 
200l/16/EF må medlemsstatene oppmuntres til frivillig å 
ta i bruk de relevante bestemmelsene i dette direktivet på 
nasjonalt nivå med sikte på å øke kostnadseffektiviteten 
og stordriftsfordelene i produksjonssektoren. 

23) Det er derfor nødvendig å endre direktiv 96/48/EF og 
200l/16/EF.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Direktiv 96/48/EF endres herved som følger:

1) Artikkel 1 skal erstattes av følgende:

”Artikkel 1

1. Formålet med dette direktivet er å fastsette de vilkå-
rene som må tilfredsstilles for å oppnå samtrafikkevne 
for det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhas-
tighetstog på Fellesskapets territorium som beskrevet i  
vedlegg I. 

Disse vilkårene gjelder design, konstruksjon, idriftset-
telse, fornyelse, drift og vedlikehold av de delene av dette 
systemet som er satt i drift etter 30. april 2004, så vel 
som kvalifikasjonene og helse- og sikkerhetsvilkårene til 
personellet som bidrar til å holde det i drift.

2. Arbeidet med dette målet må føre til definisjon av 
et optimalt nivå for teknisk harmonisering og gjøre det 
mulig å:

a) legge til rette for, forbedre og utvikle internasjonale 
jernbanetransporttjenester på Fellesskapets territorium 
og med andre land,

b) bidra til den gradvise gjennomføringen av det indre 
marked for utstyr og tjenester for bygging, drift, forny-
else og opprusting av det transeuropeiske jernbanesys-
temet for høyhastighetstog,

c) bidra til samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernba-
nesystem for høyhastighetstog.”

2) Følgende punkter skal legges til artikkel 2:

“j) ”Grunnleggende parameter” betyr alle forskriftsmes-
sige, tekniske eller driftsmessige vilkår som er av 
avgjørende betydning for samtrafikkevnen, og som 
krever en beslutning eller en rekommandasjon i sam-
svar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 
før det kan utvikles noe utkast til TSI-er. (1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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k) ”Særtilfelle” betyr alle deler av det transeuropeiske 
jernbanesystemet for høyhastighetstog som krever 
midlertidige eller permanente særlige bestemmelser i 
TSI-ene, på grunn av enten geografiske, topografiske 
eller bymiljømessige begrensninger eller av hensyn 
til forenlighet med det eksisterende systemet. Dette 
kan særlig omfatte jernbanelinjer og nettverk som er 
isolert fra resten av Fellesskapets territorium, laste-
profil, sporvidde eller avstand mellom sporene.

l) ”Opprusting” betyr alt større endringsarbeid på et 
delsystem eller del av et delsystem som forbedrer 
delsystemets generelle ytelse.

m) ”Utskifting innenfor rammen av vedlikehold” betyr 
alle utskiftinger av komponenter med deler med iden-
tisk funksjon og ytelse innenfor rammen av forebyg-
gende eller korrigerende vedlikehold.

n) ”Fornyelse” betyr alt større utskiftingsarbeid på et 
delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer 
delsystemets generelle ytelse.

o) ”Eksisterende jernbanesystem” betyr strukturen av 
jernbaneinfrastrukturer som omfatter jernbanelinjer 
og faste anlegg i det eksisterende jernbanesystemet 
samt eksisterende rullende materiell av alle katego-
rier og opprinnelse som trafikkerer denne infrastruk-
turen.

p) ”Idriftsettelse” betyr alle arbeidsoppgaver som utfø-
res for å sette et delsystem i den driftsstatus det er 
konstruert for.” 

3) Artikkel 2 bokstav h) slettes. 

4) Artikkel 5 skal endres på følgende måte:

a) Nr. 1 skal erstattes av følgende:

  ”1.  Det skal utarbeides en TSI for hvert delsys-
tem. Dersom det er nødvendig, kan et delsystem 
omhandles av flere TSI-er, og en TSI kan omhandle 
flere delsystemer. Beslutningen om å utvikle og/eller 
gjennomgå en TSI og valget av dens tekniske og 
geografiske virkeområde krever et mandat i samsvar 
med artikkel 6 nr. 1.”,

b) Nr. 3 skal erstattes av følgende:

 ”3. I den utstrekning det er nødvendig for å oppnå 
målene nevnt i artikkel 1, skal TSI-ene

a) angi det tilsiktede virkeområdet (en del av jern-
banenettet eller av det rullende materiell som 
omhandlet i vedlegg I; et delsystem eller en del 
av et delsystem som omhandlet i vedlegg II).

b) fastlegge grunnleggende krav for hvert aktuelle 
delsystem og dets grensesnitt mot andre delsyste-
mer.

c) fastlegge funksjonelle og tekniske spesifikasjo-
ner som delsystemet og dets grensesnitt mot 
andre delsystemer må oppfylle. Om nødvendig 
kan disse spesifikasjonene variere avhengig av 
delsystemets bruk, f.eks. avhengig av de katego-
riene av jernbanelinjer og/eller rullende materiell 
som omhandles i vedlegg I.

d) fastlegge hvilke samtrafikkomponenter og gren-
sesnitt som må omfattes av europeiske spesifi-
kasjoner, herunder europeiske standarder, som er 
nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i 
det transeuropeiske jernbanesystem for høyhas-
tighetstog.

e) i hvert tilfelle som vurderes, oppgi hvilke fram-
gangsmåter som skal brukes for å vurdere sam-
svaret eller bruksegnetheten for samtrafikkom-
ponenter på den ene siden eller EFs verifisering 
av delsystemer på den andre. Disse framgangs-
måtene skal være basert på modulene definert i 
rådsbeslutning 93/465/EØF.

f) angi strategien for gjennomføring av TSI-ene. 
Det er særlig nødvendig å spesifisere trinnene 
i den gradvise overgangen fra den nåværende 
til den endelige situasjon, hvor TSI-er generelt 
overholdes.

g) med henblikk på det berørte personalet angi 
hvilken faglige kompetanse som kreves og hvilke 
vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 
som må oppfylles for drift og vedlikehold av del-
systemet nevnt ovenfor og for gjennomføringen 
av TSI-ene.”

c) Følgende nummer skal settes inn:

 ”6. TSI-er kan gjøre en uttrykkelig, klart fastsatt 
henvisning til europeiske standarder elle spesifikasjo-
ner dersom dette er strengt nødvendig for å nå dette 
direktivs mål. I slike tilfeller skal disse europeiske 
standardene eller spesifikasjonene (eller de relevante 
delene av disse) betraktes som vedlegg til den berørte 
TSI-en, og skal bli obligatoriske fra det øyeblikk TSI-
en trer i kraft. I fravær av europeiske standarder eller 
spesifikasjoner og inntil de utvikles, kan henvisning 
gjøres til andre klart fastsatte normative dokumenter, 
og i så fall skal dette gjelde dokumenter som er lett 
tilgjengelige og i offentlig eiendom.”
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5) Artikkel 6 skal erstattes av følgende:

 “Artikkel 6

1.  Utkastene til TSI-er og senere endringer i TSI-ene 
skal utarbeides etter mandat fra Kommisjonen i samsvar 
med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. De skal 
utarbeides under byråets ansvar i samsvar med artikkel 
3 og 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2004/881/EF om opprettelse av et europeisk jernbane-
byrå (byråforordning) (*) og i samarbeid med arbeids-
gruppene omtalt i disse artiklene.

TSI-er skal vedtas og gjennomgås i samsvar med fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. De skal offent-
liggjøres av Kommisjonen i Den europeiske unions 
tidende.

2. Byrået skal være ansvarlig for å utarbeide gjennom-
gangen og ajourføringen av TSI-er og framlegge anbefa-
linger for komiteen nevnt i artikkel 21 for å ta hensyn til 
utviklingen innen teknologi eller sosiale behov.

3. Hvert TSI-utkast skal utarbeides i to trinn.

Først og fremst skal byrået fastsette de grunnleggende 
parametrer for TSI-en i tillegg til grensesnittene mot de 
andre delsystemene, samt eventuelt andre nødvendige 
særtilfeller. For hver av disse parametrene og hvert av 
grensesnittene framlegges de mest fordelaktige løsnin-
gene, med teknisk og økonomisk dokumentasjon. Det 
skal treffes en beslutning etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21 nr. 2, og om nødvendig skal det tas hensyn 
til særtilfeller. 

Byrået skal så utarbeide utkastet til TSI på grunnlag av 
disse grunnleggende parametrene. Om nødvendig skal 
byrået ta med i betraktningen den tekniske utvikling, 
standardiseringsarbeid som allerede er utført, aktive 
arbeidsgrupper og anerkjent forskningsarbeid. En samlet 
vurdering av de beregnede kostnader og nyttevirkninger 
som vil følge av gjennomføring av TSI-en, skal vedleg-
ges utkastet til TSI, og av denne vurderingen skal det 
framgå hvilke virkninger som forventes for alle berørte 
operatører og markedsdeltakere. 

4. Ved utarbeidingen, vedtakelsen og gjennomgåelsen 
av hver TSI (herunder de grunnleggende parametrer) 
skal det tas hensyn til de beregnede kostnader og nytte-
virkninger ved alle de tekniske løsningene som har vært 
vurdert, og grensesnittene mellom dem, med henblikk på 
å finne og gjennomføre de mest fordelaktige løsninger. 
Medlemsstatene skal delta i denne vurderingen ved å 
stille nødvendige data til rådighet.

5. Komiteen omhandlet i artikkel 21 skal regelmessig 
underrettes om arbeidet med utarbeiding av TSI-ene. 
Under arbeidet kan komiteen gi mandater eller hensikts-
messige anbefalinger angående utformingen av TSI-ene 
og nytte- og kostnadsanalysen. På anmodning fra en 
medlemsstat kan komiteen særlig kreve at alternative 

løsninger utredes, og at vurderingen av disse alternative 
løsningenes kostnader og fordeler tas med i rapporten 
som vedlegges utkastet til TSI.

6. Ved vedtakelsen av hver enkelt TSI skal ikrafttre-
delsesdatoen fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2. Dersom ulike delsystemer må tas i bruk 
samtidig av hensyn til teknisk forenlighet, skal de tilhø-
rende TSI-ene ha samme ikrafttredelsesdato.

7. Ved utarbeidelse, vedtak og gjennomgåelse av TSI-
ene skal det tas hensyn til brukernes synspunkter på de 
forhold som direkte påvirker vilkårene for deres bruk 
av delsystemene. Med dette for øyet skal byrået rådføre 
seg med sammenslutninger og organer som representerer 
brukerne i fasene med utarbeidelse og gjennomgåelse av 
TSI-ene. En rapport om resultatene av slik rådspørring 
skal vedlegges utkastet til TSI.

Listen over sammenslutninger og organisasjoner som 
skal rådspørres, skal utarbeides av komiteen omhandlet i 
artikkel 21 før den vedtar mandatet for å gjennomgå TSI-
ene, og kan revurderes og ajourføres på anmodning fra en 
medlemsstat eller fra Kommisjonen.

8. Ved utarbeidelse, vedtak og gjennomgåelse av TSI-
ene skal det tas hensyn til synspunkter fra partene i 
arbeidslivet på vilkårene omhandlet i artikkel 5 nr. 3 
bokstav g). 

For dette formål skal partene i arbeidslivet rådspørres før 
utkastet til TSI framlegges for komiteen nevnt i artik-
kel 21 for vedtakelse eller gjennomgåelse.

Partene i arbeidslivet skal rådspørres innenfor rammen av 
sektordialogkomiteen nedsatt i henhold til kommisjons-
beslutning 98/500/EF (**). Partene i arbeidslivet skal 
avgi sin uttalelse innen tre måneder. 

____________________

(*) EUT L 164, 30.4.2004 s. 1
(**) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27”

6) Artikkel 7 skal erstattes av følgende: 

 “Artikkel 7

 En medlemsstat behøver ikke å anvende visse TSI-er, 
herunder spesifikasjoner for rullende materiell, i følgende 
tilfeller og situasjoner: 

a) Ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje, for 
fornyelse eller opprusting av en eksisterende linje, 
eller for et hvilket som helst aspekt nevnt i artikkel 1 
nr. 1 som ved offentliggjøringen av de aktuelle TSI-ene 
befinner seg på et framskredent stadium eller er omfat-
tet av en kontrakt som er under gjennomføring,
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b) ved alle prosjekter som gjelder fornyelse eller opp-
rusting av en eksisterende jernbanelinje dersom 
lasteprofilen, sporvidden, avstanden mellom sporene 
eller den elektriske spenning bestemt ved disse TSI-
ene ikke er forenlige med dem som gjelder for den 
eksisterende jernbanelinjen,

c) ved alle prosjekter som gjelder en ny jernbanelinje 
eller fornyelse eller opprusting av en eksisterende 
jernbanelinje på vedkommende medlemsstats territo-
rium dersom jernbanenettet er atskilt eller isolert fra 
det øvrige jernbanenett på Fellesskapets territorium 
av hav,

d) ved alle prosjekter som gjelder fornyelse, utvidelse 
eller opprusting av en eksisterende jernbanelinje der-
som anvendelsen av disse TSI-ene kan skade planens 
økonomiske levedyktighet og/eller forenligheten til 
medlemsstatens jernbanesystem,

e) når vilkårene for en rask gjenoppbygging av jernba-
nenettet etter en ulykke eller naturkatastrofe økono-
misk eller teknisk ikke gir rom for full eller delvis 
anvendelse av de relevante TSI-ene.

 Vedkommende medlemsstat skal i alle tilfellene på for-
hånd underrette Kommisjonen om det planlagte avviket 
og oversende den en saksmappe med dokumentasjon 
over de TSI-er eller deler av TSI-er som den ikke ønsker 
anvendt, samt om de tilsvarende spesifikasjoner som 
den ønsker å anvende. Kommisjonen skal analysere de 
tiltakene medlemsstaten har planlagt. I tilfellene omtalt i 
bokstav b) og d) skal Kommisjonen treffe beslutning etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. Om nødven-
dig skal det utarbeides en anbefaling om spesifikasjoner 
som bør anvendes. I tilfellet nevnt i bokstav b) skal imid-
lertid Kommisjonens beslutning ikke vise til lasteprofiler 
og sporvidde.”

7) Følgende ledd skal legges til i artikkel 9:

 ”Særlig kan de ikke kreve kontroller som allerede er 
utført som del av framgangsmåten som fører til EF-
erklæringen om samsvar eller bruksegnethet. ”

8) Artikkel 10 skal endres på følgende måte: 

a) Nr. 2 skal erstattes av følgende:

”2. Alle samtrafikkomponenter skal være under-
lagt framgangsmåten for vurdering av samsvar og 
bruksegnethet angitt i den respektive TSI-en og være 
ledsaget av et tilsvarende sertifikat.”

b) Nr. 3 skal erstattes av følgende:

”3. Medlemsstatene skal tolke det slik at en sam-
trafikkomponent tilfredsstiller de sentrale kravene 
dersom den er i samsvar med vilkårene fastsatt i den 
relevante TSI-en eller de europeiske spesifikasjonene 
utarbeidet for å samsvare med disse vilkårene.”

c) Nr. 4 og 5 skal slettes.

9) Artikkel 11 skal erstattes av følgende:

 ”Artikkel 11

 Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen finner at 
europeiske spesifikasjoner brukt direkte eller indirekte 
for dette direktivs formål ikke tilfredsstiller de sentrale 
kravene, kan det i samsvar med framgangsmåten fast-
satt i artikkel 21 nr. 2 og etter rådspørring av komiteen 
opprettet i henhold til europarlaments- og rådsdirektiv 
98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre 
for standarder og tekniske forskrifter og regler om sam-
funnsinformasjonstjenester, besluttes at de berørte spesi-
fikasjonene eller endringer av dem delvis eller i sin helhet 
skal trekkes tilbake fra publikasjonene de står i (*).
________________
(*) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktiv som endret i 

direktiv 98/48/EF (EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).” 

10) Artikkel 14 skal erstattes av følgende: 

 ”Artikkel 14

 1. Hver enkelt medlemsstat skal gi tillatelse til idrift-
settelse av de strukturelle delsystemene som utgjør det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, når 
de er anlagt eller drives på medlemsstatens territorium.

 For dette formål skal hver enkelt medlemsstat ta alle 
nødvendig skritt for å sikre at disse delsystemene kan 
settes i drift bare dersom de er utformet, konstruert og 
montert på en slik måte at de ikke bringer overholdelsen 
av de sentrale kravene til dem i fare når de integreres i det 
transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.

 Særlig skal hver enkelt medlemsstat kontrollere at  
disse delsystemene er forenlige med det systemet de 
integreres i. 

2. Hver enkelt medlemsstat skal kontrollere når delsyste-
mene settes i drift og med jevne mellomrom senere, at 
de drives og vedlikeholdes i samsvar med de sentrale 
kravene til dem. Med dette for øyet skal framgangsmå-
tene for vurdering og verifisering fastsatt i de respektive 
strukturelle og funksjonelle TSI-ene benyttes. 

3. Ved fornyelse eller opprusting skal forvalteren av infra-
strukturen eller jernbaneforetaket oversende den aktuelle 
medlemsstaten en saksmappe med beskrivelse av pro-
sjektet. Medlemsstaten skal gjennomgå saksmappen og 
skal, idet det tas hensyn til den gjennomføringsstrategi 
som angis i den relevante TSI-en, avgjøre hvorvidt arbei-
dets omfang betyr at en ny tillatelse for idriftsettelse i 
henhold til dette direktiv er nødvendig.
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 En slik ny tillatelse til idriftsettelse skal kreves når det 
aktuelle delsystemets generelle sikkerhetsnivå kan påvir-
kes av det planlagte arbeidet.

4. Dersom medlemsstater tillater idriftsettelse av 
rullende materiell, skal de være ansvarlige for å sikre 
at det er tilordnet en alfanumerisk kode til hver vogn. 
Denne koden må være merket på hver vogn og registrert 
i et nasjonalt vognregister som tilfredsstiller følgende 
kriterier:

a) Registeret skal være i samsvar med de felles spesifi-
kasjonene definert i nr. 5.

b) Registeret skal oppbevares og ajourføres av et organ 
som er uavhengig av alle jernbaneforetak.

c) Registeret skal være tilgjengelig for sikkerhetsmyn-
digheter og granskningsorganer utpekt i artikkel 16 
og 21 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/
EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets 
jernbaner (jernbanesikkerhetsdirektivet) (*). Det skal 
også som følge av alle legitime anmodninger gjøres 
tilgjengelig for tilsynsorganene utpekt i artikkel 30 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 200l/14/EF av 26. 
februar 2001 om tildeling av kapasitet for jernbane-
infrastruktur og innkreving av avgifter for bruk av 
jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (**), 
for byrået, for jernbaneselskapene og for infrastruk-
turforvalterne.

  Når det gjelder rullende materiell satt i drift for første 
gang i et tredjeland, kan medlemsstatene godta vog-
ner som er klart identifisert i samsvar med et annet 
kodesystem. Når imidlertid en medlemsstat har tillatt 
at slike vogner settes i drift på sitt territorium, må det 
være mulig å gjenfinne de relevante dataene listet 
opp nedenfor i nr. 5 bokstav c), d) og e) via registe-
ret.

________________

(*) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
(**) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktiv som endret 

ved kommisjonsbeslutning 2002/844/EF (EFT  
L 289 av 26.10.2002, s. 30).”

5. De felles spesifikasjonene for registeret skal ved-
tas i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 
nr. 2 på grunnlag av utkastet til spesifikasjoner utarbeidet 
av byrået. Utkastet til disse spesifikasjonene skal omfat-
te: innhold, dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, 
driftsmodus og regler for datainnmating og konsultasjon. 
Registeret skal minst inneholde følgende informasjon:

a) Henvisninger til EF-erklæringen om verifisering og 
det utstedende organ,

b) henvisninger til registeret over rullende materiell 
nevnt i artikkel 22a,

c) identifikasjon av vognens eier eller leier,

d) eventuelle restriksjoner på hvordan vognen kan bru-
kes,

e) sikkerhetskritiske data knyttet til vedlikeholdsplanen 
for vognen.

11) Følgende ledd skal legges til i artikkel 15:

 ”Særlig kan de ikke kreve kontroller som allerede er 
utført som del av framgangsmåten som fører til EF-
erklæringen om verifisering.”

12) Artikkel 16 nr. 3) skal erstattes av følgende:

 ”3. I fravær av TSI-er, og inklusive tilfeller der et 
avvik er meldt i henhold til artikkel 7, skal medlemssta-
tene for hvert delsystem sende de andre medlemsstatene 
og Kommisjonen en liste over tekniske regler i bruk 
for gjennomføring av de sentrale kravene. Denne skal 
meldes innen 30. april 2005og deretter hver gang listen 
med tekniske regler blir endret. Ved denne anledning skal 
medlemsstatene også utpeke de organene som er ansvar-
lige for å gjennomføre framgangsmåten for verifisering 
knyttet til disse tekniske forskriftene nevnt i artikkel 
18.” 

13) Følgende ledd skal legges til i artikkel 17:

 ”I et slikt tilfelle skal TSI-ene gjennomgås i samsvar med 
artikkel 6 nr. 2. Dersom visse tekniske aspekter som sva-
rer til de sentrale kravene ikke kan utarbeides uttrykkelig 
i en TSI, skal de identifiseres klart i et vedlegg til TSI-en. 
Artikkel 16 nr. 3 skal få anvendelse på disse aspektene.”

14) Følgende ledd skal legges til i artikkel 18 nr. 2:

 ”De skal også omhandle verifisering av grensesnittene til 
det relevante delsystemet sett i forhold til det systemet 
det er integrert i, på grunnlag av opplysningene som 
foreligger i den respektive TSI-en og registrene definert i 
artikkel 22a.”

15) Artikkel 20 nr. 5 skal erstattes av følgende: 

 ”5. Kommisjonen skal fastsette en koordineringsgrup-
pe for meldte organer (heretter koordineringsgruppen) 
som skal diskutere alle saker knyttet til anvendelsen av 
framgangsmåtene for vurdering av samsvar eller egnet-
het for bruken nevnt i artikkel 13 og framgangsmåten for 
verifisering nevnt i artikkel 18, eller til anvendelsen av de 
relevante TSI-ene. Medlemsstatenes representanter kan 
ta del i arbeidet til koordineringsgruppen som observatø-
rer. 
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 Kommisjonen og observatørene skal informere komiteen 
nevnt i artikkel 21 om arbeidet utført innenfor rammen 
av koordineringsgruppen. Kommisjonen vil når det er 
aktuelt, foreslå de tiltakene som trenges for å rette på 
problemene.

 Dersom det er nødvendig, skal koordineringen av de 
meldte organene gjennomføres i samsvar med artikkel 
21.”

16) Artikkel 21 skal erstattes av følgende:

 ”Artikkel 21

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Dersom det henvises til dette nummer, skal artikkel 
5 og 7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen 
(*) komme til anvendelse under henvisning til bestem-
melsene i artikkel 8 samme sted.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 
1999/468/EF skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

4. Skulle det vise seg nødvendig, kan komiteen opp-
nevne arbeidsgrupper som skal bistå den med utførelsen 
av dens oppgaver, særlig med sikte på koordinering av de 
meldte organene.
________________
(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.”

17) Følgende artikler skal settes inn:

”Artikkel 21a

1.  Komiteen kan diskutere alle saker knyttet til sam-
trafikkevnen for transeuropeiske jernbanesystemer for 
høyhastighetstog, herunder spørsmål knyttet til samtra-
fikkevnen mellom dette systemet og jernbanesystemet i 
tredjestater.

2.  Komiteen kan diskutere alle saker knyttet til iverk-
settingen av dette direktivet. Om nødvendig skal Kom-
misjonen vedta en gjennomføringsrekommandasjon i 
samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2.

Artikkel 21 b

1.  Kommisjonen kan på eget initiativ eller på anmod-
ning fra en medlemsstat og i samsvar med framgangs-
måten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 beslutte å bemyndige 
utarbeidelsen av et utkast til en TSI for et nytt emne for så 
vidt som dette berører et delsystem nevnt i vedlegg II.

2.  I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 
nr. 2 skal komiteen på grunnlag av et forslag fra Kom-
misjonen vedta et arbeidsprogram som er i samsvar med 
målsettingen i dette direktiv og i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 200l/16/EF av 19. mars 2001 om samtra-
fikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystemet for 
konvensjonelle tog (*). 

Artikkel 21 c 

Vedlegg II til VI kan endres i samsvar med framgangsmå-
ten fastsatt i artikkel 21 nr. 2.
________________
(*) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.”

18) Følgende artikkel skal settes inn:

”Artikkel 22a 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at et register over 
infrastruktur og et register over rullende materiell offent-
liggjøres og ajourføres årlig. I disse registrene skal være 
angitt hovedegenskapene for hvert aktuelle delsystem 
eller hver del av et delsystem, f.eks. grunnleggende para-
metrer, og i hvilken grad disse samsvarer med egenska-
pene fastsatt i de gjeldende TSI-ene. For dette formål skal 
hver TSI angi nøyaktig hvilke opplysninger som skal tas 
med i registrene over infrastruktur og rullende materiell.

2.  En kopi av disse registrene skal sendes til de berørte 
medlemsstatene og til byrået, og skal gjøres tilgjengelige 
slik at de interesserte partene kan rådspørre dem, her-
under i det minste de profesjonelle aktørene i sektoren.”

19) Vedlegg I skal erstattes av teksten i dette direktivs ved-
legg I.

20) Vedlegg II skal erstattes av teksten i dette direktivs ved-
legg II

21) Følgende punkt skal legges til i vedlegg III:

”2.4.4.  Kontrol ler

   Tog må utstyres med en registreringsenhet. 
Dataene innsamlet med denne enheten og 
behandlingen av informasjonen må harmonise-
res.”

22) Følgende ledd skal legges til i vedlegg VII, punkt 2:

 ”Særlig må organet og personellet som er ansvarlig for 
kontrollene, være funksjonelt uavhengige av myndig-
hetene utpekt for å utstede tillatelser til idriftsettelse 
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innenfor rammen av dette direktiv, lisenser innenfor ram-
men av rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisens 
til jernbaneforetak (*) og sikkerhetssertifikater innenfor 
rammen av direktiv 2004/49/EF, og av organer med 
ansvar for etterforskning i tilfelle ulykker.
_____________________
(*) EFT L 143 av 27.6.1995, s. 70. Direktiv som endret 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 200l/13/EF 
(EFT L 75 av 15.3.2001, s. 26).”

Artikkel 2

Direktiv 200l/16/EF endres herved som følger:

1) Tittelen skal erstattes av følgende: ”Europaparlaments- 
og rådsdirektiv 200l/16/EF av 19. mars 2001 om sam-
trafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog”.

2) Artikkel 1 endres herved på følgende måte:

a) Nr. 1 skal erstattes av følgende:

”1. ”Dette direktivs mål er å fastsette de vilkår som 
skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne for det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog på Fellesskapets territorium, som omhandlet i 
vedlegg I. Disse vilkår angår prosjektering, bygging, 
idriftsettelse, opprusting, fornyelse, drift og vedlike-
hold av de delene av systemet som skal settes i drift 
etter datoen for dette direktivs ikrafttredelse, samt de 
faglige kvalifikasjonene og helse- og sikkerhetsvilkå-
rene for de ansatte som bidrar til driften og vedlike-
holdet av dette.”

b) Innledningen til nr. 2 skal erstattes av følgende: 

”2. Arbeidet med dette målet må føre til defini-
sjon av et optimalt nivå for teknisk harmonisering og 
gjøre det mulig å:”

c) Følgende nummer skal legges til:

”3. Dette direktivs virkeområde skal progressivt 
utvides til hele det konvensjonelle jernbanesystemet, 
herunder sporadgang til terminaler og hovedhavne-
anlegg som betjener eller potensielt betjener mer enn 
en bruker, med unntak av infrastruktur og rullende 
materiell som er forbeholdt en strengt lokal, historisk 
eller turistmessig bruk, eller infrastruktur som er 
funksjonelt isolert fra resten av jernbanesystemet, 
og uten at avvikene til anvendelsen av TSI-er som 
oppført i artikkel 7 blir berørt. 

Dette direktiv skal gjelde de delene av nettverket som 
ennå ikke er dekket av nr. 1, bare fra den dato da de 
relevante TSI-ene som skal vedtas i samsvar med 
framgangsmåten beskrevet nedenfor, trer i kraft, og 
for bruksområdene som er fastsatt av dem.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2 innen 1. januar 2006 vedta et arbeids-
program som tar sikte på å utvikle nye TSI-er og/eller 
behandle de TSI-ene som alt er vedtatt med sikte på å 
dekke de jernbanelinjene og det rullende materiellet 
som ennå ikke er dekket.

Dette arbeidsprogrammet vil angi en første gruppe 
av nye TSI-er og/eller endringer i TSI-er som skal 
utvikles innen januar 2009 med forbehold for artikkel 
5 nr. 5 når det gjelder muligheten for å legge til rette 
for særlige tilfeller og med forbehold om artikkel 7 
som tillater avvik under særskilte omstendigheter. 
Valget av emner som skal omhandles av TSI-ene vil 
være basert på den forventede kostnadseffektiviteten 
for hvert foreslåtte tiltak og på forholdsmessighets-
prinsippet for tiltak truffet på fellesskapsnivå. Med 
dette for øyet vil det bli tatt passende hensyn til ved-
legg I punkt 4 og den nødvendige balansen mellom 
på den ene siden målsettingen med uavbrutt flyt av 
tog og teknisk harmonisering og på den andre siden 
det transeuropeiske, nasjonale, regionale eller lokale 
trafikknivået som vurderes. 

Etter utarbeidelsen av denne første gruppen av TSI-
er, vil den prioriterte rekkefølgen for utarbeidelsen 
av nye TSI-er eller revisjonen av eksisterende TSI-er 
bli bestemt og vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2.

En medlemsstat trenger ikke å la dette nummeret 
komme til anvendelse i forbindelse med prosjekter 
som befinner seg på et fremskredent stadium eller 
er underlagt en kontrakt under utføring når den rele-
vante gruppen av TSI-er blir offentliggjort.”

3) Artikkel 2 skal endres på følgende måte:

a) Punkt h) skal slettes.

b) Punkt 1) og m) skal erstattes av følgende:

”l) ”Opprusting” betyr alt større endringsarbeid 
på et delsystem eller del av et delsystem som 
forbedrer delsystemets generelle ytelse.

m) ”Fornyelse” betyr alt større utskiftingsarbeid på 
et delsystem eller del av et delsystem som ikke 
endrer delsystemets generelle ytelse.”

c) Følgende punkter skal legges til: 

”o) ”Utskifting innenfor rammen av vedlikehold” 
betyr alle utskiftinger av komponenter med 
deler med identisk funksjon og ytelse innenfor 
rammen av forebyggende eller korrigerende 
vedlikehold.
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p) ”Idriftsettelse” betyr alle arbeidsoppgaver som 
utføres for å sette et delsystem i den driftsstatus 
det er konstruert for.”

4) Artikkel 5 skal endres på følgende måte:

a) Nr. 1 skal erstattes av følgende:

”1. Det skal utarbeides en TSI for hvert delsys-
tem. Dersom det er nødvendig, kan et delsystem 
omhandles av flere TSI-er, og en TSI kan omhandle 
flere delsystemer. Beslutningen om å utvikle og/eller 
gjennomgå en TSI, og valget av dens tekniske og 
geografiske virkeområde krever et mandat i samsvar 
med artikkel 6 nr. 1.”

b) Punkt e) i nr. 3 skal erstattes av følgende:

”e) oppgi i hvert tilfelle som vurderes, hvilke fram-
gangsmåter som skal brukes for å vurdere samsvaret 
eller bruksegnetheten for samtrafikkomponenter på 
den ene siden eller EF-verifisering av delsystemer på 
den andre. Disse framgangsmåtene skal være basert 
på modulene definert i rådsbeslutning 93/465/EØF,”

c) Følgende nummer skal legges til:

”7. TSI-er kan gjøre en uttrykkelig, klart fastsatt 
henvisning til europeiske standarder elle spesifikasjo-
ner dersom dette er strengt nødvendig for å nå dette 
direktivs mål. I slike tilfeller skal disse europeiske 
standardene eller spesifikasjonene (eller de relevante 
delene) betraktes som vedlegg til den berørte TSI-
en, og skal bli obligatoriske fra det øyeblikk TSI-en 
trer i kraft. I fravær av europeiske standarder eller 
spesifikasjoner og inntil de utvikles, kan henvisning 
gjøres til andre klart fastsatte normative dokumenter, 
og i så fall skal dette gjelde dokumenter som er lett 
tilgjengelige og i offentlig eiendom.”

5) Artikkel 6 skal erstattes av følgende:

 ”Artikkel 6

1. Utkastene til TSI-er og senere endringer i TSI-ene 
skal utarbeides på mandat fra Kommisjonen i samsvar 
med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. De skal 
utarbeides under byråets ansvar i samsvar med artik-
kel 3 og 12 i europaparlaments og rådsforordning (EF) 
881/2004 av 29. april 2004 som oppretter et europeisk 
jernbanebyrå (byråforordning) (*) og i samarbeid med 
arbeidsgruppene nevnt i disse artiklene.

TSI-er skal vedtas og gjennomgås i samsvar med fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. De skal offent-
liggjøres av Kommisjonen i Den europeiske unions 
tidende. 

2. Byrået skal være ansvarlig for å utarbeide gjen-
nomgangen og ajourføringen av TSI-er og framlegge 
anbefalinger for komiteen nevnt i artikkel 21 for å ta hen-
syn til utviklingen innen teknologi eller sosiale behov. 

3. Hvert TSI-utkast skal utarbeides i to trinn. 

Først og fremst skal byrået fastsette de grunnleggende 
parametrer for TSI-en i tillegg til grensesnittene mot de 
andre delsystemene, samt eventuelt andre nødvendige 
særtilfeller. For hver av disse parametrene og hvert av 
grensesnittene framlegges de mest fordelaktige løsnin-
gene, med teknisk og økonomisk dokumentasjon. Det 
skal treffes en beslutning etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21 nr. 2, og om nødvendig skal det tas hensyn 
til særtilfeller. 

Byrået skal så utarbeide utkastet til TSI på grunnlag av 
disse grunnleggende parametrene. Om nødvendig skal 
byrået ta med i betraktningen den tekniske utvikling, 
standardiseringsarbeid som allerede er utført, aktive 
arbeidsgrupper og anerkjent forskningsarbeid. En samlet 
vurdering av de beregnede kostnader og nyttevirkninger 
som vil følge av gjennomføring av TSI-en, skal vedleg-
ges utkastet til TSI, og av denne vurderingen skal det 
framgå hvilke virkninger som forventes for alle berørte 
operatører og markedsdeltakere. 

4. Ved utarbeidingen, vedtakelsen og gjennomgåel-
sen av hver TSI (herunder de grunnleggende parametrer) 
skal det tas hensyn til de beregnede kostnader og nytte-
virkninger ved alle de tekniske løsningene som har vært 
vurdert, og grensesnittene mellom dem, med henblikk på 
å finne og gjennomføre de mest fordelaktige løsninger. 
Medlemsstatene skal delta i denne vurderingen ved å 
stille nødvendige data til rådighet.

5. Komiteen omhandlet i artikkel 21 skal regelmes-
sig underrettes om arbeidet med utarbeiding av TSI-ene. 
Under arbeidet kan komiteen gi mandater eller hensikts-
messige anbefalinger angående utformingen av TSI-ene 
og nytte- og kostnadsanalysen. På anmodning fra en 
medlemsstat kan komiteen særlig kreve at alternative 
løsninger utredes, og at vurderingen av disse alternative 
løsningenes kostnader og fordeler tas med i rapporten 
som vedlegges utkastet til TSI. 

6. Ved vedtakelsen av hver enkelt TSI skal ikraft-
tredelsesdatoen fastsettes etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21 nr. 2. Dersom ulike delsystemer må tas i 
bruk samtidig av hensyn til teknisk forenlighet, skal de 
tilhørende TSI-ene ha samme ikrafttredelsesdato. 
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7. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse av 
TSI-ene skal det tas hensyn til brukernes synspunkter på 
de forhold som direkte påvirker vilkårene for deres bruk 
av delsystemene. Med dette for øyet skal byrået rådføre 
seg med sammenslutninger og organer som representerer 
brukerne i fasene med utarbeidelse og gjennomgåelse av 
TSI-ene. En rapport om resultatene av slik rådspørring 
skal vedlegges utkastet til TSI.

Listen over sammenslutninger og organisasjoner som 
skal rådspørres, skal utarbeides av komiteen omhandlet 
i artikkel 21 før den vedtar mandatet for den første TSI-
en, og kan revurderes og ajourføres på anmodning fra en 
medlemsstat eller fra Kommisjonen. 

8. Ved utarbeidelse, vedtak og gjennomgåelse av 
TSI-ene skal det tas hensyn til synspunkter fra partene 
i arbeidslivets på vilkårene omhandlet i artikkel 5 nr. 3 
bokstav g). 

For dette formål skal partene i arbeidslivet rådspørres før 
utkastet til TSI framlegges for komiteen nevnt i artik-
kel 21 for vedtakelse eller gjennomgåelse.

Partene i arbeidslivet skal rådspørres innenfor rammen av 
sektordialogkomiteen nedsatt i henhold til kommisjons-
beslutning 98/500/EF (**). Partene i arbeidslivet skal 
avgi sin uttalelse innen tre måneder.
____________________
(*) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1.
(**) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27.”

6) Artikkel 7a) skal erstattes av følgende:

”a) ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje, for 
fornyelse eller opprusting av en eksisterende linje, 
eller for et hvilket som helst aspekt nevnt i artikkel 1 
nr. 1 som ved offentliggjøringen av de aktuelle TSI-
ene befinner seg på et framskredent stadium eller er 
omfattet av en kontrakt som er under gjennomfø-
ring,”

7) Artikkel 10 skal endres på følgende måte:

a) Nr. 2 skal erstattes av følgende:

”2. Alle samtrafikkomponenter skal være under-
lagt framgangsmåten for vurdering av samsvar og 
bruksegnethet angitt i den respektive TSI-en og skal 
være ledsaget av et tilsvarende sertifikat.”,

b) Nr. 3 skal erstattes av følgende:

”3. Medlemsstatene skal tolke det slik at en sam-
trafikkomponent tilfredsstiller de sentrale kravene 
dersom den er i samsvar med vilkårene fastsatt i 
den relevante TSI-en eller de tilsvarende europeiske 
spesifikasjonene utarbeidet for å samsvare med disse 
vilkårene.”

c) Nr. 4 og 5 skal slettes.

8) Artikkel 11 skal erstattes av følgende: 

”Artikkel 11

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen finner at 
visse europeiske spesifikasjoner brukt direkte eller indi-
rekte for å nå dette direktivs målsetting ikke oppfyller 
de grunnleggende krav, kan det etter framgangsmåten i 
artikkel 21 nr. 2 og etter samråd med komiteen nedsatt i 
henhold til direktiv 98/34/EF, besluttes at vedkommende 
spesifikasjoner eller endringer av dem skal trekkes helt 
eller delvis tilbake fra de publikasjoner der de står opp-
ført.”

9) Artikkel 14 skal endres på følgende måte:

a) Følgende ledd skal legges til i nr. 2:

  ”Med dette for øyet skal framgangsmåtene for vur-
dering og verifisering fastsatt i de respektive struktu-
relle og funksjonelle TSI-ene benyttes.”,

b) Nr. 3 skal erstattes av følgende:

”3. Ved fornyelse eller opprusting skal forvalteren 
av infrastrukturen eller jernbaneforetaket oversen-
de den aktuelle medlemsstaten en saksmappe med 
beskrivelse av prosjektet. Medlemsstaten skal gjen-
nomgå saksmappen og skal, idet det tas hensyn til 
den gjennomføringsstrategi som angis i den relevante 
TSI-en, avgjøre hvorvidt arbeidets omfang betyr at 
en ny tillatelse for idriftsettelse i henhold til dette 
direktiv er nødvendig. 

En slik ny tillatelse til idriftsettelse skal kreves hver 
gang det aktuelle delsystemets generelle sikkerhets-
nivå kan påvirkes av det planlagte arbeidet. Hvis det 
trenges en ny tillatelse, skal medlemsstaten beslutte i 
hvilken grad TSI-ene skal få anvendelse på prosjek-
tet. Medlemsstaten skal meddele sin beslutning til 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene.”

c) Følgende numre skal settes inn:

”4. Dersom medlemsstater tillater idriftsettelse av 
rullende materiell, skal de være ansvarlige for å 
sikre at det er tilordnet en alfanumerisk kode til hver 
vogn. Denne koden må være merket på hver vogn og 
registrert i et nasjonalt vognregister som tilfredsstiller 
følgende kriterier:

a) Registeret skal være i samsvar med de felles spe-
sifikasjonene definert i nr. 5.
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b) Registeret skal oppbevares og ajourføres av et 
organ som er uavhengig av alle jernbaneforetak.

c) Registeret skal være tilgjengelig for sikkerhets-
myndighetene og granskningsorganer utpekt i 
artikkel 16 og 21 i europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2004/49/EF av 29.april 2004 om sikkerhet 
på Fellesskapets jernbaner (jernbanesikkerhetsdi-
rektivet) (*). Det skal også som reaksjon på alle 
berettigede forespørsler gjøres tilgjengelig for 
tilsynsorganene utpekt i artikkel 30 i europaparla-
ments- og rådsdirektiv 200l/14/EF av 26. februar 
2001 om tildeling av kapasitet for jernbanein-
frastruktur og innkreving av avgifter for bruk av 
jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering 
(**), for byrået, for jernbaneforetakene og for 
infrastrukturforvalterne.

Når det gjelder rullende materiell satt i drift for første 
gang i et tredjeland, kan medlemsstatene godta vog-
ner som er klart identifisert i samsvar med et annet 
kodesystem. Når imidlertid en medlemsstat har tillatt 
at slike vogner settes i drift på sitt territorium, må det 
være mulig å gjenfinne de relevante dataene listet opp 
nedenfor i nr. 5 bokstav c), d) og e) via registeret.

5. De felles spesifikasjonene for registeret skal 
vedtas i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artik-
kel 21 nr. 2 på grunnlag av utkastet til spesifikasjoner 
utarbeidet av byrået. Utkastet til disse spesifikasjo-
nene skal omfatte: innhold, dataformat, funksjonell 
og teknisk arkitektur, driftsmodus og regler for 
datainnmating og konsultasjon. Registeret skal minst 
inneholde følgende informasjon:

a) Henvisninger til EF-erklæringen om verifisering 
og det utstedende organ,

b) henvisninger til registeret over rullende materiell 
nevnt i artikkel 24,

c) identifikasjon av vognens eier eller leier,

d) eventuelle restriksjoner på hvordan vognen kan 
brukes,

e) sikkerhetskritiske data knyttet til vedlikeholds-
planen for vognen.

___________________
(*)  EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
(**) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktiv som 

endret ved kommisjonsbeslutning 2002/844/EF 
(EFT L 289 av 26.10.2002, s. 30).”

10) Artikkel 16 nr. 3 skal erstattes av følgende:

”3. I fravær av TSI-er, og inklusive tilfeller der et 
avvik er meldt i henhold til artikkel 7, skal medlemssta-
tene for hvert delsystem sende de andre medlemsstatene 

og Kommisjonen en liste over tekniske regler i bruk for 
gjennomføring av de sentrale kravene. Dette skal meldes 
før 30. april 2005 og deretter hver gang listen med teknis-
ke regler blir endret. Ved denne anledning skal medlems-
statene også utpeke de organene som er ansvarlige for å 
gjennomføre framgangsmåten for verifisering knyttet til 
disse tekniske forskriftene nevnt i artikkel 18.”

11) Følgende ledd skal legges til i artikkel 17:

”I et slikt tilfelle skal TSI-ene gjennomgås i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 6 nr. 2. Dersom visse 
tekniske aspekter som svarer til de sentrale kravene ikke 
kan utarbeides uttrykkelig i en TSI, skal de identifiseres 
klart i et vedlegg til TSI-en. Artikkel 16 nr. 3 skal få 
anvendelse på disse aspektene.”

12) Artikkel 20 nr. 5 skal erstattes av følgende:

”5. Kommisjonen skal fastsette en koordinerings-
gruppe for meldte organer (heretter omtalt som ”koor-
dineringsgruppen”) som skal diskutere alle saker knyttet 
til anvendelsen av framgangsmåtene for vurdering av 
samsvar eller egnethet for bruken nevnt i artikkel 13 og 
framgangsmåten for verifisering nevnt i artikkel 18, eller 
til anvendelsen av de relevante TSI-ene. Medlemsstate-
nes representanter kan ta del i arbeidet til koordinerings-
gruppen som observatører. 

Kommisjonen og observatørene skal informere komiteen 
nevnt i artikkel 21 om arbeidet utført innenfor rammen 
av denne koordineringsgruppen. Kommisjonen vil når 
det er aktuelt, foreslå de tiltakene som trenges for å rette 
på problemene. 

Dersom det er nødvendig, skal koordineringen av de 
meldte organene gjennomføres i samsvar med artikkel 
21.”

13) I artikkel 21 skal følgende nummer legges til:

”4. Skulle det vise seg nødvendig, kan komiteen opp-
nevne arbeidsgrupper som skal bistå den med utførelsen 
av dens oppgaver, særlig med sikte på koordinering av de 
meldte organene.”

14) Følgende artikkel skal settes inn:

”Artikkel 21a 

Kommisjonen kan legge frem for komiteen alle saker 
knyttet til gjennomføringen av dette direktiv. Om nød-
vendig skal Kommisjonen vedta en gjennomføringsre-
kommandasjon i samsvar med framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21 nr. 2.
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Artikkel 21b

Vedlegg II til VI kan vedtas i samsvar med framgangsmå-
ten fastsatt i artikkel 21 nr. 2.”

15) Artikkel 23 skal erstattes av følgende:

”Artikkel 23

1. TSI-ene skal vedtas etter følgende prioriterings-
orden, uten at det berører rekkefølgen for vedtakelse av 
mandatene fastsatt i artikkel 6 nr. 1:

a) Den første gruppen av TSI-er skal omhandle sty-
ring/kontroll og signalering, telematikkprogrammer 
for godstransport, trafikkstyring og drift (herunder 
personalets kvalifikasjoner med hensyn til trafikk 
over landegrensene i samsvar med kriteriene fastsatt 
i vedlegg II og III), godsvogner; støyproblemer i 
forbindelse med rullende materiell og infrastruktur. 
Når det gjelder rullende materiell, skal materiell til 
internasjonal bruk utvikles først.

b) Videre skal følgende aspekter drøftes ut fra Kommi-
sjonens og byråets ressurser: telematikkprogrammer 
for persontrafikk og vedlikehold, idet det tas særlig 
hensyn til sikkerhet, passasjervogner, motorvogner 
og lokomotiver, infrastruktur, energi og luftforurens-
ning. Når det gjelder rullende materiell, skal materiell 
til internasjonal bruk utvikles først.

c) På anmodning fra Kommisjonen, en medlemsstat 
eller byrået, kan komiteen i samsvar med framgangs-
måten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 utarbeide en TSI 
for et tilleggsemne i den utstrekning dette berører et 
delsystem omtalt i vedlegg II.

2. Kommisjonen skal i samsvar med framgangsmå-
ten fastsatt i artikkel 21 nr. 2, utarbeide et arbeidsprogram 
der det tas hensyn til prioriteringsordenen nevnt i nr. 1, 
samt til prioriteringsordenen for de andre oppgavene som 
påligger komiteen i henhold til dette direktiv. 

TSI-ene omtalt i det første arbeidsprogrammet nevnt i nr. 1 
bokstav a) skal være utarbeidet innen 20. april 2004.

3. Arbeidsprogrammet skal omfatte følgende trinn:

a) Det skal utarbeides en representativ arkitektur for 
jernbanesystemet for konvensjonelle tog basert på et 
utkast utferdiget av byrået og med utgangspunkt i lis-
ten over delsystemer (vedlegg II) for å sikre overens-
stemmelse mellom TSI-ene. Denne arkitekturen må 
særlig omfatte systemets forskjellige komponenter og 
deres grensesnitt, og skal tjene som en referanseram-
me i forbindelse med bestemmelse av bruksområdene 
for hver TSI.

b) Det skal vedtas en modellstruktur for utarbeiding av 
TSI-er.

c) Det skal vedtas en metode for nytte-kostnadsanalyser 
for de løsninger som beskrives i TSI-ene.

d) Mandatene som kreves til utarbeiding av TSI-er, skal 
vedtas.

e) Det skal vedtas grunnleggende parametrer for hver 
TSI.

f) Utkast til standardiseringsprogrammer skal godkjen-
nes.

g) Administrasjon av overgangsperioden mellom datoen 
for ikrafttredelsen av europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2004/50/EF av 29. april 2004 (*) som endrer 
rådsdirektiv 96/48/EF om samtrafikkevnen til det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 200l/16/EF om 
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesys-
tem for konvensjonelle tog og offentliggjøring av 
TSI-ene, herunder vedtakelse av referansesystemet 
omtalt i artikkel 25.

________________

(*) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114.”

16) Artikkel 24 nr. 2 skal erstattes av følgende: 

”2. En kopi av disse registrene skal sendes til de berørte med-
lemsstatene og til byrået, og skal gjøres tilgjengelige slik 
at de interesserte partene kan konsultere dem, herunder i 
det minste de profesjonelle aktørene i sektoren.”

17) Artikkel 25 nr. 1 skal erstattes av følgende:

”1. Byrået skal i samsvar med artikkel 3 og 12 i forordning 
(EF) nr. 881/2004 og på grunnlag av informasjonen 
meddelt av medlemsstatene i henhold til artikkel 16 nr. 3, 
utvikle tekniske dokumenter fra fagområdet og tekstene 
til de relevante internasjonale avtalene, et utkast til refe-
ransesystem for tekniske regler som sikrer den gjeldende 
graden av samtrafikkevne for jernbanelinjer og rullende 
materiell som bringes innenfor virkeområdet av dette 
direktiv som definert i artikkel 1 nr. 3). Kommisjonen 
skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 
undersøke dette utkastet og avgjøre om det kan utgjøre et 
referansesystem i påvente av vedtakelsen av TSI-ene. ”

18) Vedlegg I skal erstattes av teksten i dette direktivs ved-
legg III.

19) Følgende punkt skal legges til i vedlegg III: 

”2.4.4.  K o n t r o l l e r

 Tog må utstyres med en registreringsenhet. 
Dataene innsamlet med denne enheten og 
behandlingen av informasjonen må harmonise-
res. ”
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20) Følgende ledd skal legges til i vedlegg VII, punkt 2:

 ”Særlig må organet og personellet som er ansvarlig for 

kontrollene, være funksjonelt uavhengige av myndig-

hetene utpekt for å utstede tillatelser til idriftsettelse 

innenfor rammen av dette direktiv, lisenser innenfor ram-

men av rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisens 

til jernbaneforetak (*) og sikkerhetssertifikater innenfor 

rammen av direktiv 2004/49/EF, og av organer med 

ansvar for etterforskning i tilfelle ulykker.

_________________________

(*) EFT L 143 av 27.6.1995, s. 70. Direktiv som endret 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 200l/13/EF 

(EFT L 75 av 15.3.2001, s. 26).”

21) Vedlegg VIII skal slettes.

Artikkel 3

Kommisjonen skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

anvendelsen av dette direktiv så lang mulig ivaretar arbeidet 

for utvikling av TSI-er som allerede er pålagt innenfor rammen 

av direktiv 96/48/EF og 200l/16/EF, og å sikre at prosjekter 

som er på et framskredent utviklingstrinn når dette direktiv trer 

i kraft, ikke blir berørt.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv før 30. april 2006. 
Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den euro-
peiske unions tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 29. april 2004.

For Europaparlamentet For Rådet
President President
P. COX M. McDOWELL
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 VEDLEGG I

”VEDLEGG I

DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEMET FOR HØYHASTIGHETSTOG

1. INFRASTRUKTUREN

 Infrastrukturen for det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog skal være infrastrukturen for de 
jernbanelinjer i det transeuropeiske transportnett som er angitt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF 
av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett (*), eller oppført i 
eventuelle ajourføringer av nevnte vedtak som følge av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21. 

 Høyhastighetslinjene skal omfatte

– jernbanelinjer som er særskilt bygd for høyhastighetstog og utstyrt for hastigheter som i alminnelighet på minst 
250 km/t, 

– jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter på omkring 200 
km/t, 

– jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som har særegne trekk på grunn av topogra-
fiske eller overflatemessige begrensninger eller beliggenhet i byområdet der hastigheten må tilpasses i hvert 
enkelt tilfelle.

 Denne infrastrukturen omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer: tekniske anlegg for data-
behandling og telekommunikasjon beregnet på persontrafikk på disse jernbanelinjene for å sikre sikker og enhetlig 
drift av jernbanenettet og effektiv trafikkstyring.

2. RULLENDE MATERIELL

 Det rullende materiellet nevnt i dette direktiv skal omfatte tog konstruert for å brukes 

– enten i hastigheter på minst 250 km/t på jernbanelinjer bygd særskilt for høye hastigheter, samtidig som de 
muliggjør drift i hastigheter over 300 km/t når omstendighetene tillater det,

– eller i hastigheter omkring 200 km/t på jernbanelinjer i seksjon 1, der de er forenlige med disse jernbanelinje-
nes ytelsesnivå.

3. FORENLIGHET MED DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEMET FOR HØYHASTIGHETSTOG

 Kvaliteten på jernbanetjenestene i Europa avhenger blant annet av en svært høy grad av forenlighet mellom infra-
strukturens egenskaper (i vid forstand, dvs. alle berørte delsystemers faste anlegg) og det rullende materiellets 
egenskaper (herunder de berørte delsystemenes komponenter som befinner seg om bord). Yteevnenivåer, sikkerhet, 
driftskvalitet og kostnader avhenger av denne forenligheten.

___________________

(*) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Beslutning endret ved beslutning 1346/2001/EF (EFT L 185 av 6.7.2001, s. 1.)”
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VEDLEGG II

”VEDLEGG II

DELSYSTEMER

1. LISTE OVER DELSYSTEMER

 For dette direktivs formål kan systemet som utgjør det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog inn-
deles i følgende delsystemer:

a) Enten strukturelle områder:

– infrastruktur,

– energi,

– styring, kontroll og signalering,

– trafikkstyring og drift,

– rullende materiell,

b) eller funksjonsbetingede områder:

– vedlikehold,

– telematikkprogrammer for person- og godstrafikk.

2. OMRÅDER SOM SKAL DEKKES

For hvert delsystem blir listen over aspekter knyttet til samtrafikkevne angitt i mandatene for utarbeidelse av TSI-
er som gis byrået.

I henhold til artikkel 6 nr. 1 skal disse mandatene fastsettes i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 
nr. 2.

Om nødvendig spesifiserer byrået listen over aspekter knyttet til samtrafikkevne angitt i mandatene i samsvar med 
artikkel 5 nr. 3 bokstav c).” 
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VEDLEGG III

”VEDLEGG I

DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

1. INFRASTRUKTUR

 Infrastrukturen for det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog vil være infrastrukturen for de 
jernbanelinjer i det transeuropeiske transportnett som er angitt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF 
av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett (*), eller oppført i 
eventuelle ajourføringer av nevnte vedtak som følge av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21. 

 For dette direktivs formål kan dette jernbanenettet deles inn i følgende kategorier: 

– jernbanelinjer for persontrafikk,

– jernbanelinjer for blandet trafikk (personer og gods),

– jernbanelinjer som er særskilt konstruert eller opprustet for godstjenester,

– knutepunkter for persontrafikk,

– knutepunkter for godstrafikk, herunder terminaler for ulike typer transportsystemer,

– linjer som knytter disse elementene sammen.

 Denne infrastrukturen omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer: tekniske anlegg for 
databehandling og telekommunikasjon beregnet på person- og godstrafikk med fjerntog på jernbanenettet, med 
henblikk på å sikre sikker og enhetlig drift av jernbanenettet og effektiv trafikkstyring. 

2. RULLENDE MATERIELL

 Det rullende materiell vil omfatte alt materiell som kan anvendes på hele eller deler av det transeuropeiske jernba-
nenettet for konvensjonelle tog, herunder:

– tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

– motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

– passasjervogner,

– godsvogner, herunder rullende materiell til transport av lastebiler.

 Mobilt utstyr for bygging og vedlikehold av jernbaner er inkludert, men har ikke første prioritet.

 Hver av disse kategoriene er inndelt i følgende underkategorier:

– rullende materiell til internasjonal bruk,

– rullende materiell til nasjonal bruk.

3. FORENLIGHET FOR DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

 Kvaliteten på jernbanetjenestene i Europa avhenger blant annet av en svært høy grad av forenlighet mellom infra-
strukturens egenskaper (i vid forstand, dvs. alle berørte delsystemers faste anlegg) og det rullende materiellets 
egenskaper (herunder de berørte delsystemenes komponenter som befinner seg om bord). Yteevnenivåer, sikkerhet, 
driftskvalitet og kostnader avhenger av denne forenligheten. 
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4. UTVIDELSE AV VIRKEOMRÅDET

1. Underkategorier for jernbanelinjer og rullende materiell

 For å skape samtrafikkevne på en kostnadseffektiv måte vil ytterligere underkategorier av jernbanelinjer og 
rullende materiell omtalt i dette vedlegg blir utviklet når det er nødvendig. Om nødvendig kan de funksjonelle 
og tekniske spesifikasjonene omtalt i artikkel 5 nr. 3 variere avhengig av underkategori.

2. Kostnadssikringer

 Nytte-kostnadsanalysen for de foreslåtte tiltakene vil blant annet ta følgende i betraktning:

– det foreslåtte tiltakets kostnad,

– reduksjon av kapitalkostnader og avgifter som skyldes stordriftsfordeler og bedre utnyttelse av rullende 
materiell,

– reduksjon av kostnader til investering og vedlikehold/driftskostnader som skyldes økt konkurranse  
mellom produsenter og vedlikeholdsbedrifter, 

– miljøfordeler som skyldes tekniske forbedringer av jernbanesystemet,

– større sikkerhet under drift.

 Dessuten vil den sannsynlige virkningen for alle berørte operatører og økonomiske aktører framgå av denne 
vurderingen.

____________________

(*) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Beslutning som endret ved beslutning nr. 1346/2001/EF (EFT L 185 av 6.7.2001,  
s. 1.)”


