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av 3. desember 2009
om fellesskapsmodeller for lokomotivførerbeviser, tilleggssertifikater, bekreftede kopier av tilleggssertifikater og
søknadsskjemaer for lokomotivførerbeviser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2)

Det er betydelige forskjeller i medlemsstatenes lovgivning
om sertifiseringsvilkår for lokomotivførere. Det bør
derfor vedtas harmoniserte modeller for sertifisering
av lokomotivførere for å støtte gjennomføringen av
relevante fellesskapsregler.

3)

Målet med å harmonisere førerbeviser og tilleggssertifikater er framfor alt å gjøre det enklere for
lokomotivførere å bevege seg mellom medlemsstater, men
også mellom ulike jernbaneforetak, og i alminnelighet
at førerbeviser og sertifikater skal anerkjennes av alle
aktører innenfor jernbanesektoren. For dette formål
må det fastsettes minstekrav som søkerne skal oppfylle
for å få utstedt et førerbevis eller et harmonisert
tilleggssertifikat. For å sikre nødvendig ensartethet og
åpenhet bør Fellesskapet vedta en harmonisert modell
for lokomotivførerbevis, mens jernbaneforetak og
infrastrukturforvaltninger bør utstede harmoniserte
tilleggssertifikater.

4)

For jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger som har
ansatt eller har kontraktsforhold med lokomotivførere,
og særlig for jernbaneforetak som driver internasjonal
trafikk, er det viktig at formatet på tilleggssertifikatene
er det samme i alle medlemsstatene; formatet bør derfor
harmoniseres for å kunne attestere at lokomotivføreren
oppfyller visse minstekrav, yrkeskvalifikasjoner og
språkkunnskaper.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/
EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som
fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet(1),
særlig artikkel 4 nr. 4,

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås
anbefaling nr. ERA/REC/SAF/04-2008 av 19. desember
2008 om harmoniserte formater for lokomotivførerbeviser,
tilleggssertifikater og bekreftede kopier av tilleggssertifikater
for lokomotivførere i henhold til direktiv 2007/59/EF, og Det
europeiske jernbanebyrås anbefaling nr. ERA/REC/SAF/062008 av 19. desember 2008 om bruken av en harmonisert
modell for søknadsskjema for lokomotivførerbeviser, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til direktiv 2007/59 /EF skal alle lokomotivførere være skikket og ha de nødvendige kvalifikasjoner
til å føre tog og skal inneha følgende dokumenter: et
førerbevis som viser at lokomotivføreren oppfyller
minstekravene til helse, grunnutdanning og allmenn
yrkeskompetanse, og ett eller flere sertifikater som angir
den infrastrukturen som innehaveren har rett til å kjøre
på, og det rullende materiellet som innehaveren har rett
til å føre.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 19.1.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 36.
(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51.
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5)

6)

7)

8)

9)

( 1)
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I henhold til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 2007/59/EF skal
Det europeiske jernbanebyrå utarbeide et utkast til en
fellesskapsmodell for førerbeviset, tilleggssertifikatet
og den bekreftede kopien av tilleggssertifikatet, og
dessuten fastsette deres fysiske egenskaper, idet det
tas hensyn til tiltak mot forfalskning. I samme artikkel
fastsettes det at Byrået skal anbefale fellesskapskoder for
de forskjellige typene i kjørekategori A og B som skal
stå på tilleggssertifikatet. I henhold til nr. 2 bokstav g)
i vedlegg I til direktiv 2007/59/EF skal Kommisjonen
fastsette kodene for tilleggsopplysninger eller medisinske
begrensninger som skal angis i lokomotivførerbevisene.

Medlemsstatene bør gi hvert enkelt lokomotivførerbevis
et entydig nummer, og dette nummeret bør også gjøre det
lettere å registrere førerbeviset i det nasjonale registeret
over lokomotivførerbeviser, som skal opprettes i samsvar
med artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2007/59/EF.

Alle opplysningene som finnes i lokomotivførerbeviser,
tilleggssertifikater og registrene over disse, bør benyttes
av sikkerhetsmyndighetene til å lette evalueringen av
personalets sertifiseringsprosess fastsatt i artikkel 10 og
11 i 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
jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for
bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering
(jernbanesikkerhetsdirektivet)(1) og til å sørge for raskere
utstedelse av sikkerhetssertifikatene som er fastsatt i disse
artiklene.

Ansettelse av lokomotivførere som er sertifisert i samsvar
med direktiv 2007/59/EF, bør ikke frita jernbaneforetak
og infrastrukturforvaltninger for deres plikt til å innføre
et system for overvåking og intern kontroll av sine
lokomotivføreres kvalifikasjoner og atferd i tjenesten i
henhold til artikkel 9 i og vedlegg III til direktiv 2004/49/
EF, og bør inngå i dette systemet. Det harmoniserte
tilleggssertifikatet bør ikke frita jernbaneforetakene og
infrastrukturforvaltningene for deres ansvar for sikker
drift i deres del av jernbanesystemet og særlig for
opplæring av personalet.

I artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF fastslås det at
et førerbevis skal være gyldig på hele Fellesskapets
territorium, og i artikkel 4 nr. 4 i nevnte direktiv er
det fastsatt at det skal vedtas en fellesskapsmodell. Et
harmonisert søknadsskjema for førerbevis vil derfor
lette arbeidet til vedkommende myndigheter i de
medlemsstatene som må samle inn opplysninger for å
kunne utstede førerbeviset.
EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
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10) I artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF er det fastsatt
at vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
offentliggjøre framgangsmåten som skal følges for å få
et førerbevis. Når vedkommende myndigheter utarbeider
slike framgangsmåter, bør de ta med bestemmelser om
bruk av det harmoniserte søknadsskjemaet.
11) Det harmoniserte søknadskjemaet kan brukes til
å gi tilstrekkelige opplysninger om de nasjonale
bestemmelsene om gjennomføring av europaparlamentsog rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern
av fysiske personer i forbindelse med behandling
av personopplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger(2), med hensyn til vern av fysiske personer
når personopplysninger behandles. Vedkommende
myndigheter kan ved behov bruke skjemaet til å innhente
tillatelse til å behandle opplysninger om den som søker
om eller innehar lokomotivførerbevis.
12) Vedtakelsen av et harmonisert søknadsskjema har en
svært begrenset økonomisk virkning og utgjør en svært
begrenset administrativ byrde ettersom det er mulig å
velge mellom en dokumentutskrift og et datagrensesnitt
ved bruk av et allment tilgjengelig program.
13) I samsvar med artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF
gjelder sistnevnte ikke for Kypros og Malta. Denne
forordning bør derfor ikke få anvendelse på Kypros og
Malta så lenge det ikke finnes noe jernbanesystem på
disse medlemsstatenes territorium.
14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for samtrafikkevne og sikkerhet i
jernbanen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 96/48/EF —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Fellesskapsmodell for lokomotivførerbevis
Fellesskapsmodellen definert i vedlegg I til denne forordning
skal brukes til lokomotivførerbeviset nevnt i artikkel 4 nr. 1
bokstav a) i direktiv 2007/59/EF. Dette formatet skal benyttes
hver gang et lokomotivførerbevis utstedes, fornyes, ajourføres,
endres eller tilbakekalles.
Det eller de språkene som benyttes, skal være ett eller flere av
de offisielle språkene i Det europeiske fellesskap.
Artikkel 2
Fellesskapsmodell for tilleggssertifikat
Fellesskapsmodellen definert i vedlegg II til denne forordning
skal brukes til tilleggssertifikatene nevnt i artikkel 4 nr. 1
bokstav b) i direktiv 2007/59/EF.
(2)

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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Dette formatet skal benyttes hver gang et tilleggssertifikat
utstedes, fornyes, ajourføres, endres eller tilbakekalles.

Med denne modellen er det mulig å ta med nasjonale krav
som kan utfylle opplysningene angitt i vedlegg IV til denne
forordning.

Det eller de språkene som benyttes, skal være ett eller flere av
de offisielle språkene i Det europeiske fellesskap.

2. Fellesskapsmodellen for søknadsskjemaet kan brukes
til å søke om nytt førerbevis, ajourføring av opplysninger på
førerbeviset, fornyelse eller et duplikat.

Artikkel 3

3. Retningslinjer for utfylling av fellesskapsmodellen for
søknadsskjemaet er angitt i vedlegg IV.

Fellesskapsmodell for bekreftet kopi av tilleggssertifikat
Fellesskapsmodellen definert i vedlegg III til denne forordning
skal brukes til bekreftede kopier av tilleggssertifikater som
utstedes i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2007/59/EF.

4. Vedkommende
myndigheter
kan
overføre
fellesskapsmodellens utforming til den framgangsmåten som
skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i direktiv
2007/59/EF, og til de databaserte grensesnittene.

Artikkel 4

Artikkel 5

Søknadsskjema for lokomotivførerbevis

Ikrafttredelse

1. Fellesskapsmodellen definert i vedlegg IV til
denne forordning kan brukes til søknadsskjemaer for
lokomotivførerbevis nevnt i artikkel 14 i direktiv 2007/59/EF.

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater, unntatt
Kypros og Malta, så lenge det ikke finnes noe jernbanesystem på deres territorium.

Utferdiget i Brussel, 3. desember 2009.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I
FELLESSKAPSMODELL FOR LOKOMOTIVFØRERBEVIS
1.

LOKOMOTIVFØRERBEVISETS FYSISKE EGENSKAPER
Lokomotivførerbeviset skal følge formatet ID-1 beskrevet i den internasjonale standarden ISO/IEC 7810:2003
Identification cards — Physical characteristics (Identifikasjonskort — fysiske egenskaper).
Med forbehold for reglene for vern av personopplysninger kan medlemsstatene bare til nasjonal bruk benytte et
lagringsmedium (mikroprosessor) som en del av førerbeviset, slik at jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger
kan lagre selskapsrelaterte opplysninger, herunder opplysninger som skal inngå i tilleggssertifikatet, forutsatt at det
ikke på noen måte vil berøre gjennomføringen av denne forordning.
Innsetting av en slik mikroprosessor skal skje i samsvar med den internasjonale standarden ISO 7816-1:1998
Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics (Identifikasjonskort
— kort med integrert(e) krets(er) og kontakter — Del 1: Fysiske egenskaper)
Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger vil ikke bli fritatt fra kravet om å vedta fellesskapsmodellen for
tilleggssertifikat beskrevet i kapittel 4 i vedlegg II, før de harmoniserte kravene til bruk av smartkort er fastsatt.
Metodene for å kontrollere førerbevisenes egenskaper for å sikre at de er i samsvar med internasjonale standarder,
skal være i samsvar med standarden ISO/IEC 10373-1:2006 Identification cards — Test methods — Part 1: General
characteristics (Identifikasjonskort — prøvingsmetoder — Del 1: Generelle egenskaper).

2.

TILTAK MOT FORFALSKNING
a) Materialet som brukes til førerbevisene skal sikres mot forfalskning ved bruk av følgende teknikker
(obligatoriske sikkerhetselementer):
–

Kortene skal ikke reagere på UV-stråler.

–

Sikkerhetsmønstret bakgrunn, som ved hjelp av regnbuetrykk med flere sikkerhetstrykkfarger og positivt
og negativt guillochetrykk, skal hindre forfalskning ved skanning, trykking eller kopiering. Mønsteret
skal ikke være sammensatt av primærfargene (CMYK), og skal ha en kompleks mønsterutforming i minst
to spesialfarger og skal inneholde mikroskrift.

–

Optisk variable elementer skal gi tilstrekkelig beskyttelse mot kopiering og manipulering av fotografiet.

–

I området der fotografiet er plassert, skal den sikkerhetsmønstrede bakgrunnen og fotografiet overlappe
hverandre i det minste langs kanten av fotografiet (svakere mønster).

b) I tillegg skal materialet som brukes til førerbevisene, sikres mot forfalskning ved bruk av minst én av de
følgende teknikkene (ytterligere sikkerhetselementer):
–

Trykkfarger som varierer med synsvinkelen.

–

Trykkfarger som varierer med temperaturen.

–

Tilpassede hologrammer.

–

Varierende laserbilder.

–

Taktile tegn, symboler eller mønstre.

Teknikkene som benyttes, skal gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å kontrollere kortets gyldighet uten
særskilte hjelpemidler.
Ikke-tekniske tiltak mot forfalskning skal være tilknyttet overvåkingen av det sikkerhetsstyringssystemet som
jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger har innført i samsvar med nr. 2 bokstav j) i vedlegg III til direktiv
2004/49/EF.
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3.

LOKOMOTIVFØRERBEVISETS UTFORMING
Lokomotivførerbeviset skal følge fellesskapsmodellen, referansefargene (Pantone Reflex Blue og Pantone Yellow)
og de mønstrene som vises i tillegget.
Byrået skal skaffe til veie en høyoppløst digital versjon av den grafiske utformingen, med åpne skrifttyper (Myriad
Pro og Minion Pro, som finnes i alle EU-språkenes alfabeter) og de skriftstørrelsene som skal brukes.
Lokomotivførerbeviset skal ha opplysninger på to sider.
Forsiden skal inneholde:
a) ordet «lokomotivførerbevis» trykt med store typer på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som
utsteder førerbeviset,
b) navnet på medlemsstaten som utsteder førerbeviset,
c) nasjonalitetsmerket til medlemsstaten som utsteder førerbeviset, basert på statens ISO 3166 alfa-2-kode, trykt
i negativ i et blått rektangel og omkranset av tolv gule stjerner.
Nasjonalitetsmerkene er følgende:
[(*) CH og NO nevnes bare til orientering]

()
1

AT:

Østerrike

BE:

Belgia

BG:

Bulgaria

CY:

Kypros(1)

CZ:

Tsjekkia

DK:

Danmark

EE:

Estland

FI:

Finland

FR:

Frankrike

DE:

Tyskland

EL:

Hellas

HU:

Ungarn

IS:

Island

IE:

Irland

IT:

Italia

LV:

Latvia

LI:

Liechtenstein

LT:

Litauen

LU:

Luxembourg

MA:

Malta(1)

[NO]:

[Norge](*)

NL:

Nederland

PL:

Polen

PT:

Portugal

RO:

Romania

SK:

Slovakia

SI:

Slovenia

ES:

Spania

SE:

Sverige

[CH]:

[Sveits](*)

UK:

Det forente kongerike

Plikten til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgivning og gjennomføre det gjelder ikke for Kypros og Malta så lenge det ikke
finnes noe jernbanesystem på deres territorium [artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF]
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d) opplysninger som gjelder særskilt for det utstedte førerbeviset, med følgende nummerering:
1.

innehaverens etternavn. Etternavn(ene) skal nøyaktig tilsvare det eller de som står i passet, på et nasjonalt
identitetskort eller i annet godkjent dokument som beviser vedkommendes identitet,

2.

innehaverens fornavn. Navn(ene) skal nøyaktig tilsvare det eller de som står i passet, på et nasjonalt
identitetskort eller i annet godkjent dokument som beviser vedkommendes identitet,

3.

innehaverens fødselsdato og fødested,

4a førerbevisets utstedelsesdato,
4b førerbevisets utløpsdato,
4c navn på utstedende myndighet,
4d det referansenummeret som arbeidsgiveren har tildelt arbeidstakeren (valgfritt),
5.

førerbevisnummeret som gir tilgang til opplysninger i det nasjonale registeret, er basert på det europeiske
identifikasjonsnummeret (EIN) som beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007(1).
Den tosifrede EIN-koden for dokumenttypen skal være som følger:
71 opp til løpenummer 9999,
dersom det utstedes mer enn 9999 førerbeviser per år:
72 for løpenummer 10000 opp til 19999,
dersom det utstedes mer enn 19999 førerbeviser per år:
73 for løpenummer 20000 opp til 29999,

6.

et fotografi av innehaveren,

7.

innehaverens underskrift.

Baksiden skal inneholde:
8.

innehaverens faste bostedsadresse eller postadresse (valgfritt), vist i felt nummer 8,

9.

tilleggsopplysninger (i «9a»-felter) eller medisinske begrensninger (i «9b»-felter) til bruk pålagt av
vedkommende myndighet. Medisinske begrensninger angis i kodet form.

9a Tilleggsopplysninger skal vises i felter med nummer 9a, i følgende rekkefølge:
a.1 lokomotivførerens morsmål i samsvar med den klassifiseringen som brukes i medlemsstaten,
a.2 plass forbeholdt den medlemsstaten som utsteder lokomotivførerbeviset, til opplysninger som skal oppgis
i henhold til nasjonal lovgivning.
9b Medisinske begrensninger skal vises i felter med nummer 9b. Kodene «b.1» og «b.2» skal utgjøre harmoniserte
fellesskapskoder for medisinske begrensninger:
b.1 obligatorisk bruk av briller/kontaktlinser,
b.2 obligatorisk bruk av høreapparat/kommunikasjonshjelpemiddel.
Den relevante koden skal legges til i ett av feltene, og de feltene som ikke brukes, skal sperres.
(1)

EUT L 153 av 14.6.2007, s. 9.
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I tillegg skal ordet «Fellesskapsmodell» på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som utsteder førerbeviset,
og ordet «lokomotivførerbevis» på Fellesskapets øvrige språk, trykkes som følger:
Bulgarsk:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

Tsjekkisk:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Dansk:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

Nederlandsk:

VERGUNNING MACHINIST (Nederland)
VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgia)

Engelsk:

TRAIN DRIVING LICENCE

Estisk:

VEDURIJUHILUBA

Finsk:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

Fransk:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgia, Frankrike, Luxembourg)

Tysk:

TRIEBFAHRZEUGFÜHRERSCHEIN (Tyskland)
EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgia)
FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Østerrike)

4.

Gresk:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

Ungarsk:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

Irsk:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

Italiensk:

PATENTE DEL MACCHINISTA

Latvisk:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

Litauisk:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

Maltesisk:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[Norsk]:

[FØRERBEVIS](*) (til orientering)

Polsk:

LICENCJA MASZYNISTY

Portugisisk:

CARTA DE MAQUINISTA

Rumensk:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Slovakisk:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

Slovensk:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

Spansk:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

Svensk:

FÖRARBEVIS

LOKOMOTIVFØRERBEVISETS STATUS OG NUMMERERING
Nummeret skal tildeles av vedkommende myndighet eller det delegerte organet når lokomotivførerbeviset utstedes.
Nummeret skal bevares for eventuell fornyelse, endring, ajourføring eller utstedelse av et duplikat.
Når førerbeviset fornyes etter 10 år, skal det forsynes med et nytt fotografi, og det skal angis ny utløpsdato.
Førerbeviset skal ajourføres dersom det skjer endringer i valgfrie opplysninger, som endring av adresse eller
endring av arbeidstakerens referansenummer.
Førerbeviset skal endres dersom en medisinsk begrensning skal påtegnes i gyldighetstiden. Ny(e) kode(r) skal
tilføyes i henhold til framgangsmåten fastsatt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF.
Vedkommende myndighet skal ajourføre førerbeviset i henhold til framgangsmåten og tidsfristen fastsatt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF. Jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger som har ansatt eller
har et kontraktsforhold med lokomotivførere, skal umiddelbart gjennomføre enhver beslutning som følger av
legeundersøkelser.
Alle endringer i status for lokomotivførerbeviser skal registreres i det nasjonale registeret over lokomotivførerbeviser.
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5.

FOREBYGGING AV BRUK AV UGYLDIGE KORT
Dersom opplysningene på førerbeviset endres, skal innehaveren straks returnere kortet til den utstedende
myndigheten, slik at det kan erstattes og det ugyldige kortet kan makuleres.
Samme framgangsmåte gjelder for et mistet kort som er blitt erstattet av et nytt og deretter blir funnet igjen.

6.

FELLESSKAPSMODELL FOR LOKOMOTIVFØRERBEVIS

______
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VEDLEGG II
FELLESSKAPSMODELL FOR TILLEGGSSERTIFIKAT

1.

INNHOLD
Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger skal utstede tilleggssertifikater som lokomotivførere de har ansatt
eller har et kontraktsforhold med, skal bære på seg når de er i tjeneste, i samsvar med artikkel 29 i direktiv
2007/59/EF.
Framgangsmåten for utstedelse og ajourføring av tilleggssertifikater, fastsatt i samsvar med artikkel 15 i direktiv
2007/59/EF, skal angi hvilke(t) språk sertifikatene utstedes på.
Tilleggssertifikater skal inneholde følgende opplysninger:
–

henvisning til førerbevisnummer,

–

innehaverens etternavn. Medlemsstatene kan ta med alle anerkjente etternavn, men familienavnet bør
prioriteres, og angivelsen av navnene skal være i samsvar med det som står på førerbeviset,

–

innehaverens fornavn. Medlemsstatene kan ta med alle anerkjente fornavn, men angivelsen av navnene skal
være i samsvar med det som står på førerbeviset,

–

referansenummer tildelt av arbeidsgiver (valgfritt),

–

tilleggssertifikatets utstedelses- og utløpsdato. Tilleggssertifikatets gyldighetstid fastsettes av
jernbaneforetakene eller infrastrukturforvaltningene som har ansatt eller har et kontraktsforhold
med lokomotivførere, etter en framgangsmåte som skal offentliggjøres av jernbaneforetakene eller
infrastrukturforvaltningene i samsvar med artikkel 15. Dersom sertifikatet er gyldig på ubestemt tid, er feltet
for utløpsdato sperret,

–

opplysninger om utstedende organisasjon. Tilleggssertifikatet kan utstedes av en sentral eller regional
avdeling av et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning som er utpekt etter framgangsmåten fastsatt
i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2007/59/EF,

–

eventuelt et internt selskapsnummer for administrative formål.

Følgende opplysninger skal nummereres som beskrevet nedenfor:
1.1

Opplysninger om arbeidsgiver
Opplysninger om selskapet som har ansatt eller har et kontraktsforhold med lokomotivførere, skal omfatte:

1.2

–

selskapets navn og, dersom det er relevant, arbeidssted (for eksempel hvilket depot lokomotivføreren er
tilknyttet),

–

hvilken type virksomhet som har ansatt eller har et kontraktsforhold med føreren: «jernbaneforetak» eller
«infrastrukturforvaltning»,

–

postadresse: gateadresse, postnummer, poststed og stat,

–

lokomotivførerens personlige referansenummer i selskapet. Denne opplysningen er valgfri.

Opplysninger om innehaver
Følgende opplysninger om innehaveren skal angis:
–

fødested (sted og stat),

–

fødselsdato,

–

lokomotivførerens nasjonalitet,

–

postadresse (gateadresse, postnummer, poststed og stat). Denne opplysningen er valgfri.
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1.3

Kjørekategorier
De kategoriene og typene av kjøring som lokomotivføreren har tillatelse til å utføre, skal angis slik.
Kategori A
Jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger kan bruke «A» som overordnet kategori, som omfatter all
virksomhet i kategori A: skiftelokomotiver, arbeidstog, jernbanekjøretøyer for vedlikehold og alle andre
lokomotiver når de benyttes til skifting.
Alternativt kan jernbaneforetakene eller infrastrukturforvaltningene begrense sertifikatets omfang til én eller
flere av følgende typer:
A1 = når det er begrenset til skiftelokomotiver,
A2 = når det er begrenset til arbeidstog,
A3 = når det er begrenset til jernbanekjøretøyer for vedlikehold,
A4 = når det er begrenset til alle andre lokomotiver når de benyttes til skifting,
A5 = annet, dersom tillatelsen er knyttet til tjenester eller rullende materiell som ikke er omfattet av de
ovennevnte kategoriene. Dette skal angis på hensiktsmessig sted.
Kategori B
Jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger kan bruke «B» som en overordnet kategori, som omfatter
transport av passasjerer og gods.
Alternativt kan jernbaneforetakene eller infrastrukturforvaltningene begrense sertifikatets omfang til én eller
flere av følgende typer:
B1 = når det er begrenset til transport av passasjerer,
B2 = når det er begrenset til transport av gods.
Hvilken kategori innehaveren har tillatelse til å utføre, skal angis ved at det aktuelle feltet fylles ut dersom det
gjelder en overordnet kategori, eller de aktuelle feltene, dersom det gjelder én eller flere underkategorier. Felt
som ikke er nødvendige, skal sperres.
Eksempler:

A

= overordnet kategori A. Ingen underkategori

A

= kategori A, underkategori 1
(bare tillatelse til å føre skiftelokomotiver)

A

= kategori A, underkategori 2 og 3
(tillatelse til å føre arbeidstog og vedlikeholdskjøretøyer)

A

B
B

= kategori A, underkategori 5
(tillatelse knyttet til tjenester eller rullende materiell som ikke er omfattet
av underkategori A1-A4. Skal angis i feltet «Merknader»)
= overordnet kategori B. Ingen underkategori
= kategori B, underkategori 2
(tillatelse til å føre godstog)

Jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene skal sikre at valget av underkategori ikke påvirker kravene
fastsatt i vedlegg V og VI til direktiv 2007/59/EF.
1.4

Tilleggsopplysninger
Denne delen er forbeholdt tilleggsopplysninger som kan kreves i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller
selskapets interne prosedyrer.

1.5

Opplysninger om språkkunnskaper
Listen over alle språk, unntatt morsmålet, som kreves for å kunne kjøre på den aktuelle infrastrukturen, som
lokomotivføreren behersker, og som oppfyller kravene i vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF, skal settes inn her.

1.6

Begrensninger
Denne delen viser begrensninger knyttet til førerens egenskaper og ferdigheter i forhold til innholdet i
tilleggssertifikatet (for eksempel: kan bare føre tog i dagslys).
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Dersom begrensningene gjelder rullende materiell (for eksempel: hastighetsbegrensninger ved framføring av
visse lokomotivtyper) og/eller infrastruktur, skal opplysningene angis som tekst i feltet «Merknader» ved siden
av det relevante rullende materiellet og/eller den relevante infrastrukturen.
1.7

Opplysninger om rullende materiell
Denne delen viser de typene av rullende materiell som lokomotivføreren har tillatelse til å føre, etter en vurdering
av kompetansen oppført i vedlegg V til direktiv 2007/59/EF.
Opplysningene skal angis i følgende felt:

1.8

–

et felt for startdatoen for den relevante kompetansens gyldighetstid,

–

et felt for hver type rullende materiell,

–

et felt med plass til merknader (for eksempel stempel som bekrefter tilegnet kompetanse, sluttdato for
kompetansens gyldighetstid eller andre relevante opplysninger som angitt i nr. 1.6 over).

Opplysninger om infrastruktur
Denne delen viser den infrastrukturen som lokomotivføreren har tillatelse til å kjøre på, etter en vurdering av
kompetansen oppført i nr. 1–7 i vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF.
Opplysningene skal angis i følgende felt:
–

et felt for startdatoen for den relevante kompetansens gyldighetstid,

–

et felt for omfanget av den infrastrukturen som lokomotivføreren har tillatelse til å kjøre på,

–

et felt med plass til merknader (for eksempel stempel som bekrefter tilegnet kompetanse, sluttdato for
kompetansens gyldighetstid eller andre relevante opplysninger som angitt i nr. 1.6 over).

Omfanget av infrastrukturen som lokomotivføreren har tillatelse til å kjøre på, er beskrevet i jernbaneforetakets
framgangsmåte for utstedelse og ajourføring av tilleggssertifikater. For hver del av infrastrukturen som
lokomotivføreren har tillatelse til å kjøre på, skal relevante opplysninger eller begrensninger legges til.
2.

TILLEGGSSERTIFIKATETS FYSISKE EGENSKAPER
Fellesskapsmodellen av tilleggssertifikatet skal være et dokument som kan brettes sammen, med en størrelse
utbrettet på 10 × 21 cm, og med tre utvendige og tre innvendige sider.
På forsiden angis følgende opplysninger:
–

innehaverens etternavn og fornavn,

–

førerbevisnummer,

–

tilleggssertifikatets utstedelses- og utløpsdato,

–

opplysninger om utstedende enhet og stempel. Det kan inneholde et eventuelt internt selskapsnummer for
administrative formål.

Side 2 skal inneholde opplysninger om arbeidsgiver/oppdragsgiver og ytterligere opplysninger om innehaveren,
med følgende nummerering:
1.

Opplysninger om arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

2.

Opplysninger om lokomotivføreren (innehaveren av tilleggssertifikatet).

Side 3 skal inneholde:
3.

kjørekategorier,

4.

tilleggsopplysninger,

5.

språkkunnskaper,

6.

begrensninger.
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De innvendige sidene skal inneholde opplysninger om hvilke typer rullende materiell lokomotivføreren har
tillatelse til å føre (typer, dato for første vurdering), og listen over infrastruktur som lokomotivføreren har
tillatelse til å kjøre på.
Flere innvendige sider kan legges til for å ta med opplysninger som ikke får plass på den tilgjengelige plassen.
Tilleggssertifikatet skal være i samsvar med modellen vist i nr. 4.
3.

TILTAK MOT FORFALSKNING
Følgende to tiltak mot forfalskning skal brukes på tilleggssertifikatene:
Tekniske tiltak (de vanligste er selskapslogo, papirtekstur og permanent trykkfarge, angivelse av et internt
referansenummer og stempel). Alle ajourføringer skal bekreftes med dato og stempel på dokumentet og skal
være i samsvar med opplysningene i registeret.
Framgangsmåter for overvåking av sikkerhetsstyringssystemet for å sjekke at opplysningene på tilleggssertifikatet
er gyldige og ikke har vært endret, i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF.
Alle disse opplysningene skal tas med i bestemmelsene om utstedelse og ajourføring av tilleggssertifikater i
samsvar med artikkel 15 i direktiv 2007/59/EF.

4.

FELLESSKAPSMODELL FOR TILLEGGSSERTIFIKAT

Nr. 35/1111

Dato

Merknader

6. BEGRENSNINGER

Språk

Språkkunnskaper for infrastruktur som sertifikatet er
gyldig for

5. SPRÅKKUNNSKAPER

4. TILLEGGSOPPLYSNINGER

Merknader:

Fyll ut de relevante feltene og sperr felter som ikke
er relevante

3. KJØREKATEGORIER

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

Sted - Stat

Sted

Underskrift

Postadresse

Nasjonalitet

Fødselsdato

Fødested
Å

Å

Å

Å

M

M

D

Infrastrukturforvaltning

2. OPPLYSNINGER OM INNEHAVER

Sted - Stat

Postadresse

Arbeidssted

Jernbaneforetak

Juridisk navn

1. OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVER/
OPPDRAGSGIVER

D

Foto

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

TILLEGGSSERTIFIKAT

Å

Utløpsdato

Internt referansenummer

Postadresse

Utstedende organisasjon

Å

Utstedelsesdato

Å

Å

Å

Å

Å

Å

M

M

M

M

D

D

Stempel

D

D

Referansenummer tildelt av arbeidsgiver

Fornavn

Etternavn

Angir infrastrukturen som lokomotivføreren har
tillatelse til å kjøre på og det rullende materiellet
lokomotivføreren har tillatelse til å føre, i samsvar med
direktiv 2007/59/EF og gjeldende nasjonal
lovgivning

Henvisning
til førerbevisnummer

EF-modell
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Dato

Beskrivelse

Merknader

7. RULLENDE MATERIELL LOKOMOTIVFØREREN
HAR TILLATELSE TIL Å FØRE

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

Dato

Beskrivelse

Merknader

8. INFRASTRUKTUR LOKOMOTIVFØREREN HAR
TILLATELSE TIL Å KJØRE PÅ

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

Dato

Beskrivelse

Merknader

8. INFRASTRUKTUR LOKOMOTIVFØREREN HAR
TILLATELSE TIL Å KJØRE PÅ

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE
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VEDLEGG III
FELLESSKAPSMODELL FOR BEKREFTET KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT
1.

BEKREFTET KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT
Jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene skal utstede bekreftede kopier av tilleggssertifikater til
lokomotivføreren på anmodning eller når lokomotivføreren slutter i arbeidet. Fellesskapsmodellen for bekreftet
kopi av tilleggssertifikat er angitt i nr. 4 i dette vedlegg.
Framgangsmåten for utstedelse av tilleggssertifikater, fastsatt i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2007/59/EF, skal
angi hvilke(t) språk sertifikatene utstedes på.

2.

FYSISKE EGENSKAPER FOR BEKREFTET KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT
Fellesskapsmodellen for bekreftet kopi av tilleggssertifikat skal være i A4-format og inneholde opplysninger med
samme nummerering som i vedlegg II nr. 1 samt datoen da lokomotivføreren sluttet å føre tog for jernbaneforetaket
eller infrastrukturforvaltningen, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 og artikkel 17 i direktiv 2007/59/EF.
Besittelse av en bekreftet kopi av et tilleggssertifikat gir opplysninger om den kompetansen lokomotivføreren har
tilegnet seg, og er ikke en kjøretillatelse.
Modellen skal være i A4-format og begrenses til én side. Med tanke på at det eventuelt kan være behov for mer enn
én linje i de respektive feltene for opplysningene, kan den endelige bekreftede kopien bestå av mer enn én side.

3.

TILTAK MOT FORFALSKNING
Tiltak mot forfalskning av bekreftede kopier av tilleggssertifikater skal være de samme som de som gjelder for
tilleggssertifikater, som beskrevet i vedlegg II nr. 3.

4.

FELLESSKAPSMODELL FOR BEKREFTET KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT
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JF/IF

KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT

Logo

1. ARBEIDSGIVER –
OPPDRAGSGIVER JF/ IF

Nr. 35/1115

Utstedt i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2007/59/EF.
Dette dokument er ikke en kjøretillatelse.

SELSKAPETS NAVN
JERNBANEFORETAK □		

INFRASTRUKTURFORVALTNING □

Postadresse
Postnummer og ‑sted

Stat

Innehavers referansenummer
2. INNEHAVER

Førerbevis
nummer

Etternavn
Fornavn
Fødselssted
Fødselsdato
FOTOGRAFI

Nasjonalitet
Postadresse (valgfritt)

		

Underskrift
________________________
3. KJØREKATEGORI

A□
□

4. TILLEGGSOPPLYSNINGER

5. BEGRENSNINGER

6. SPRÅKKUNNSKAPER

□

□

□

B□
□

___________________

□

□
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7.

RULLENDE MATERIELL

8.

Infrastruktur

23.6.2016

Beskrivelse

Merknader

Merknader

DATO DA LOKOMOTIVFØREREN
SLUTTET Å FØRE TOG FOR JF
ELLER IF

UTSTEDENDE ENHET
Postadresse
Telefonnummer

Telefaks

E-post

			
Utstedelsesdato

Underskrift __________________________________

			
Internt referansenummer

Stempel
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VEDLEGG IV
HARMONISERT SØKNADSSKJEMA FOR LOKOMOTIVFØRERBEVIS
1.

GENERELLE MERKNADER
Vedkommende myndigheter kan benytte følgende harmoniserte format for innsamling av opplysninger med sikte
på utstedelse av et nytt, fornyet, endret eller ajourført lokomotivførerbevis eller et duplikat av det. De kan også gi
den som bruker skjemaet, nødvendige forklaringer og instrukser som angitt nedenfor.
Søknadsskjemaets innhold
Det harmoniserte søknadsskjemaet skal bestå av følgende deler:
a) Søknadsskjemaet for førerbevis skal fylles ut når en søker, eller en enhet på søkerens vegne, må ha et nytt,
ajourført, endret eller fornyet lokomotivførerbevis eller et duplikat av det. Det harmoniserte søknadsskjemaet
er gjengitt i nr. 3.
b) En personvernerklæring. Behovet for å verne personopplysninger bør framgå av framgangsmåten for å få et
førerbevis. Et eksempel på en personvernerklæring er gitt i nr. 4. Medlemsstatene kan tilpasse erklæringen til
egne nasjonale krav i samsvar med direktiv 95/46/EF(1).
c) Listen over vedlagte dokumenter skal brukes som en sjekkliste ved utlevering av sertifikater eller andre
dokumenter som inneholder opplysninger om de opprinnelige kravene i forbindelse med en søknad om
førerbevis, eller kravene til fornyelse av førerbevis. Denne listen er gjengitt i nr. 5.
d) Veiledning til søknadsskjemaet for søkere og vedkommende myndigheter. Denne er gjengitt i nr. 5.

2.

HARMONISERT SØKNADSSKJEMA

(1)

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Direktivet endret ved forordning
(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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EF-modell

SØKNADSSKJEMA FOR LOKOMOTIVFØRERBEVIS
Søknad om utstedelse av lokomotivførerbevis – i samsvar med direktiv 2007/59/EF og gjeldende nasjonal lovgivning
1.

KONTAKTOPPLYSNINGER FOR SIKKERHETSORGANISASJONEN/-MYNDIGHETEN

1.1

Sikkerhetsorganisasjonen/-myndigheten
søknaden inngis til

1.2

Fullstendig postadresse
(gateadresse, postnummer, poststed, stat)

2.

OPPLYSNINGER OM FØRERBEVIS OG SØKER

2.1

Denne søknaden om lokomotivførerbevis gjelder (sett kryss i den aktuelle ruten)

2.2

Første utstedelse

□

2.3

Ajourføring/endring		

□

2.4

Fornyelse		

□

2.5

Duplikat			

□

2.6

Førerbevisets europeiske
identifikasjonsnummer (EIN).
EIN kreves ikke ved første utstedelse

2.7

Dato for første utstedelse

2.8

Opplysninger om søknaden

2.9

Inngitt av søkeren			

2.10

Inngitt av enhet på søkerens vegne

2.11

Opplysninger om enheten som inngir søknad
på søkerens vegne

2.12

Enhetens status

2.13

Postadresse/telefonnummer/e-postadresse

2.14

Opplysninger om søkeren

2.15

Etternavn

2.16

Fornavn

2.17

Kjønn

Mann

2.18

Fødselsdato

Å

2.19

Fødested: postnummer/‑sted
Nasjonalitet
Morsmål

□			
Å

Å

Å

-

□
□

Kvinne

□

M

M

-

D

D
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2.20

Referansenummer som arbeidsgiveren har
tildelt arbeidstakeren

2.21

Postadresse førerbeviset skal sendes til

2.22

Innehaverens faste adresse:

Nr. 35/1119

Gatenummer
Postnummer
2.23

FOTOGRAFI

Sted/stat
Telefonnummer
E-post

2.24

(forbeholdt ytterligere opplysninger som skal
samles inn i henhold til nasjonal lovgivning)

2.25

(forbeholdt ytterligere opplysninger som skal
samles inn i henhold til nasjonal lovgivning)

2.26

(forbeholdt ytterligere opplysninger som skal
samles inn i henhold til nasjonal lovgivning)

2.27

Jeg erklærer herved at alle opplysninger jeg har gitt på dette søknadsskjemaet og eventuelle vedlagte sider, er korrekte. Jeg er innforstått
med at søknaden kan bli avvist og/eller at førerbeviset kan trekkes tilbake dersom det senere kommer fram at jeg har gitt uriktige eller
ufullstendige opplysninger.

2.28

Dato

2.29

Søkerens underskrift

2.30

Internt referansenummer (valgfritt)

2.31

Dato søknaden ble mottatt

PLASS FORBEHOLDT
ORGANISASJON/ MYNDIGHET SOM
SØKNADEN ER RETTET TIL
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3.

EKSEMPEL PÅ PERSONVERNERKLÆRING

3.1

Eksempel som må tilpasses gjeldende nasjonal lovgivning i samsvar med direktiv 95/46/EF
Alle personopplysninger som behandles i forbindelse med utstedelse av lokomotivførerbeviser og for å oppfylle
kravene i direktiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet
i Fellesskapet, skal behandles i samsvar med [nasjonal lovgivning om gjennomføring av direktiv 95/46/EF] om
vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger.
Disse opplysningene skal behandles utelukkende for ovennevnte formål og for at den enheten som er ansvarlig
for registeret, skal kunne administrere dette. Den registrerte skal ha rett til innsyn i sine personopplysninger og
til å få rettet opplysninger som er ukorrekte eller ufullstendige.
Dersom den registrerte har spørsmål vedrørende behandlingen av sine personopplysninger, skal vedkommende
rette disse til den enheten som fungerer som behandlingsansvarlig:
..................................................................................................................................................................................
(navn på behandlingsansvarlig(e) for personopplysninger hos vedkommende myndighet/delegert enhet angis
her)
Avhengig av om det er mulig å få innsyn i de aktuelle opplysningene, har den registrerte til enhver tid rett til å
klage avgjørelser inn til datatilsynsmannen:
..................................................................................................................................................................................
(navn på datatilsynsmann hos vedkommende myndighet/delegert enhet angis her)
***

3.2

Tillatelse til å behandle personopplysninger (eksempel)
Den registrerte er underrettet om formålet med og framgangsmåten for behandling av personopplysninger og
gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger i forbindelse med utstedelsen av lokomotivførerbevis
og registrering av opplysninger i det nasjonale registeret over lokomotivførerbeviser i samsvar med direktiv
2007/59/EF.
Dato

........................................................................................................................................

Søkerens underskrift

........................................................................................................................................

***
4.

LISTE OVER DOKUMENTER
LOKOMOTIVFØRERBEVIS

SOM

SKAL

VEDLEGGES

DOKUMENTER SOM SKAL FRAMLEGGES VED SØKNAD OM

□ 1 NYTT FØRERBEVIS
1.1 Underskrevet søknadsskjema
1.2 Tillatelse til å behandle personopplysninger (direktiv 95/46/EF)
1.3 Dokumentasjon av høyeste utdanningsnivå
1.4 Attest for fysisk skikkethet
1.5 Attest for yrkespsykologisk skikkethet
1.6 Attest for allmenn yrkeskompetanse
1.7 Kopi av pass/nasjonalt identitetskort/annet anerkjent dokument som bekrefter
personens identitet

SØKNADSSKJEMAET

Mottaksdato

FOR
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□ 2 AJOURFØRING
2.1 Nåværende førerbevis
2.2 Begrunnelse for å ajourføre opplysninger
2.3 ........................................................................................................................................
□ 3 ENDRING
3.1 Nåværende førerbevis
3.2 Attest for fysisk skikkethet
3.3 Begrunnelse for å korrigere opplysninger

□ 4 DUPLIKAT
4.1 Erklæring om årsak til at et duplikat er nødvendig (førerbeviset er ødelagt/stjålet/meldt
tapt/endring av opplysninger)
4.2 Førerbevis, men bare ved søknad om duplikat fordi førerbeviset er blitt endret/ødelagt

□ 5 FORNYELSE
5.1 Attest for fysisk skikkethet
5.2 Kopi av siste førerbevis
5.3 Dokumentasjon på vedlikehold av kompetanse (dersom aktuelt)

Internt referansenummer

5.

Dato for søknad

PLASS FORBEHOLDT STEMPEL FOR
ORGANISASJON/MYNDIGHET SOM SØKNADEN
ER RETTET TIL

VEILEDNING OM SØKNADSSKJEMAET
Generelle merknader
a) Dette søknadsskjemaet skal inngå i medlemstatenes framgangsmåte for søknader om førerbevis. Den
harmoniserte modellen er basert på kravene fastsatt i direktiv 2007/59/EF («direktivet»).
Denne søknaden skal ledsages av bestemte dokumenter som viser at søkeren oppfyller kravene angitt i
artikkel 11 i direktiv 2007/59/EF.
b) Dette søknadsskjemaet er utstedt på alle språk i Det europeiske fellesskap, og nummereringssystemet skal
beholdes, uavhengig av språk.
c) Opplysningene skal framlegges i formatet angitt nedenfor for å være i samsvar med registerets dataformat. Om
mulig skal datoer angis i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, i samsvar med ISO-standard 8601:2004 «Dataelementer
og utvekslingsformater — Informasjonsutveksling — Angivelse av dato og klokkeslett».
d) Dersom det i henhold til direktivet er valgfritt å samle inn opplysninger, og en opplysning ikke samles inn,
skal det aktuelle feltet merkes med «ikke relevant».
e) Nasjonal lovgivning kan kreve tilleggsopplysninger for å kontrollere en persons identitet. Alle ytterligere
opplysninger som kreves av vedkommende myndigheter, skal legges til etter de harmoniserte kravene. I
feltene 2.24, 2.25 og 2.26 er det avsatt plass til å legge til særlige krav, men antallet skal være begrenset til
det som er absolutt nødvendig for ikke å motvirke hensikten med et harmonisert dokument.
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1.

Den første delen gjelder utstedende organisasjon

1.1

Skal tilpasses av utstedende organisasjon (nasjonale sikkerhetsmyndigheter, jernbaneforetak
eller andre oppdragsgivere).

1.2

Angi opplysninger om utstedende organisasjon.

2.

Den andre delen gjelder førerbevisets status

2.1

Sett kryss i én av følgende fire ruter for å oppgi årsaken til søknaden.

2.2

Sett kryss i denne ruten dersom søknaden gjelder et nytt førerbevis, og i så fall skal
dokumentene angitt i nr. 4.1 framlegges.

2.3

Sett kryss i denne ruten dersom søknaden gjelder et ajourført eller endret førerbevis, og angi
årsaken for ajourføringen eller endringen i tekstfeltet.
Ajourføring: Førerbeviset kan måtte ajourføres dersom det for eksempel er en endring i en
valgfri opplysning som lokomotivførerens adresse eller arbeidstakerens referansenummer.
Endring: Førerbeviset kan måtte endres dersom en tilleggsopplysning eller en begrensing må
endres etter en legekontroll, eller dersom et felt inneholder en feil og må rettes.

2.4

Sett kryss i denne ruten dersom søknaden gjelder fornyelse av førerbeviset. Førerbeviset skal
fornyes hvert tiende år, og et nytt fotografi må framlegges.

2.5

Sett kryss i denne ruten dersom søknaden gjelder et duplikat av førerbeviset, og angi
årsaken for søknaden i tekstfeltet (f.eks. tap, tyveri eller at beviset ble ødelagt ved et uhell).
Vedkommende myndighet skal kontrollere at førerbeviset som søknaden om et duplikat
gjelder, fortsatt er gyldig og ikke er midlertidig opphevet eller trukket tilbake.

2.6

Et europeisk identifikasjonsnummer tildeles når førerbeviset utstedes første gang. Dersom
søknaden gjelder et første førerbevis, skal denne ruten være tom.
Angi EIN-nummeret dersom du søker om endring, ajourføring, fornyelse eller erstatning av
førerbeviset (utstedelse av et duplikat).

2.7

Fyll ut dette feltet dersom du søker om endring, ajourføring, fornyelse eller erstatning av
førerbeviset (utstedelse av et duplikat).

2.8

Du bør angi hvorvidt søknaden inngis av søkeren eller av en enhet på søkerens vegne. Disse
opplysningene kan brukes til å spore søknaden og om nødvendig kontakte en lokomotivfører
hvis postadresse ikke lenger er gyldig.

2.9

Sett kryss i denne ruten dersom det er søkeren som inngir søknaden.

2.10

Sett kryss i denne ruten dersom det er en annen enhet som inngir søknaden.

2.11

Fyll ut denne delen (2.11–2.13) dersom søknaden inngis av en enhet på søkerens vegne, og
angi navnet på enheten som inngir søknaden.

2.12

Angi status for enheten som inngir søknaden (arbeidsgiver/oppdragsgiver/annet). Dette gjør
det mulig å registrere kontroller av etter- og videreutdanning som for eksempel er gjennomført
som et ledd i jernbaneforetakets eller infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem.

2.13

Angi postadressen til enheten som inngir søknaden, i følgende rekkefølge:
Nummer (dersom det er relevant)/gate
Postnummer/-sted
Stat

2.14

Angi søkerens personlige opplysninger i neste del (fra 2.15–2.23). Feltene 2.21 og 2.22 er
valgfrie.
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2.15

Etternavn (familienavn) angis her på nøyaktig samme måte som i søkerens pass eller nasjonale
identitetskort eller andre godkjente dokumenter som beviser vedkommendes identitet.

2.16

Fornavn angis her på nøyaktig samme måte som i søkerens pass eller nasjonale identitetskort
eller andre godkjente dokumenter som beviser vedkommendes identitet.

2.17

Sett kryss i den aktuelle ruten for å angi søkerens kjønn.

2.18

Angi søkerens fødselsdato her.

2.19

Angi søkerens fødested som følger:
nasjonalitetsmerket (to bokstaver) for staten (se vedlegg I nr. 3) — postnummer — sted.
Angi:
–

søkerens nasjonalitet eller fødselsstat, avhengig av nasjonale juridiske krav vedrørende
disse opplysningene,

–

søkerens morsmål.

2.20

Angi referansenummeret arbeidsgiveren har tildelt arbeidstakeren (denne opplysningen er
valgfri i henhold til direktiv 2007/59/EF).

2.21

Angi postadressen førerbeviset skal sendes til (adressen som er angitt av søkeren eller enheten
som søker på vedkommendes vegne), i følgende rekkefølge, dersom den er en annen enn den
som er angitt i 2.13 eller 2.22):
Nummer (dersom det er relevant)/gate
Postnummer/-sted
Stat
Denne opplysningen er viktig ettersom det gjør det mulig for vedkommende myndighet å be
lokomotivføreren eller enheten som inngir søknaden på vedkommendes vegne, om eventuell
avklaring vedrørende dokumentene eller de framlagte opplysningene

2.22

Søkerens faste adresse som eventuelt skal stå på førerbeviset (denne opplysningen er valgfri
i henhold til direktiv 2007/59/EF), i følgende rekkefølge:
Nummer (dersom det er relevant)/gate
Postnummer/-sted
Stat
Ekstra felt kan legges til for ytterligere opplysninger som telefonnummer eller e-postadresse.

2.23

Sett inn et fotografi av søkeren, fortrinnsvis et digitalt fotografi (foretrukket format: jpeg,
bmp, tiff) som gir god oppløsning i lite format. Ved søknader om fornyelse skal nytt fotografi
leveres inn.
Selv om de forskjellige statene kan ha forskjellige krav til fotostørrelser i offisielle
dokumenter, finnes det en spesifikasjon for kvaliteten på portretter som det vises til i EUrettsakter, i tillegg 11 til avsnitt IV i ICAO-dokument 9303 «Machine Readable Travel
Documents» («maskinlesbare reisedokumenter») (utg. 2006). Den inneholder detaljerte
retningslinjer, som kan sammenfattes slik:
–

Fotografiet skal vise hele ansiktet, rett forfra, og med åpne øyne.

–

Fotografiet skal vise hele hodet fra hårets topp til skuldrene.

–

Fotografiet skal være tatt mot en hvit eller matt hvit bakgrunn.
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2.24 2.25 2.26

–

Skygger i ansiktet eller bakgrunnen skal unngås.

–

Personen på fotografiet skal ha et naturlig ansiktsuttrykk (lukket munn).

–

Personen på fotografiet skal ikke ha på seg solbriller med fargede brilleglass eller briller
med tykk brilleinnfatning, og det skal ikke være gjenskinn fra brilleglassene.

–

Personen skal ikke ha på seg hodeplagg, unntatt de som godtas av statlige myndigheter.

–

Fotografiet skal tas med normal kontrast og normal belysning.

(forbeholdt ytterligere opplysninger som skal samles inn i henhold til nasjonal lovgivning)
Disse feltene er forbeholdt medlemsstaten som utsteder førerbeviset, slik at den kan legge
inn nødvendige opplysninger som kreves i henhold til nasjonal lovgivning (for eksempel kan
personlige identifikasjonsnumre i henhold til nasjonal lovgivning legges til her. De er gyldige
bare for den staten der førerbeviset utstedes).

2.27

Søkerne skal framlegge en undertegnet erklæring, enten på papir eller i elektronisk versjon,
om at de opplysningene som er gitt om kandidaten/lokomotivføreren, er riktige. Erklæringen
er underlagt de strafferettslige bestemmelsene om framlegging av uriktige opplysninger i
den staten der erklæringen avgis. Den kan derfor tilpasses nasjonal lovgivning for å oppfylle
de juridiske kravene med hensyn til følgene av framlegging av uriktige opplysninger,
dokumentforfalskning, bedrageri osv.

2.28

Angi datoen for undertegning av søknaden.

2.29

Legg til søkerens underskrift her, i original, som kopi eller i samsvar med direktiv 1999/93/
EF(1).

2.30

Vedkommende myndighet kan legge til et internt referansenummer her (for eksempel
løpenummer for innkommende post).

2.31

Datoen for mottak av søknadsskjemaet skal legges til her, for å kontrollere at førerbeviset
utstedes innen tidsfristen fastsatt i artikkel 14 nr. 4 i direktiv 2007/59/EF.

2.32

Dette feltet er forbeholdt mottakende myndighet (for eksempel for stempel eller opplysning
for arkiveringsformål).

3.

Vern av personopplysninger

3.1

Vedkommende myndigheter er pålagt å sikre at registrene fastsatt i artikkel 22 i direktiv
2007/59/EF er i samsvar med direktiv 95/46/EF med hensyn til vern av personopplysninger(2).
Dette er strengt begrenset til de opplysningene som er gitt på søknadsskjemaet, og som skal
stå på førerbeviset.

3.2

Vern av personopplysninger som fastsatt i nr. 3.1 i dette vedlegg, og tillatelsen som skal
undertegnes av søkeren i nr. 3.2, er bare eksempler på mulige ordninger. De skal derfor
tilpasses den nasjonale lovgivningen om gjennomføring av direktiv 95/46/EF med hensyn til
vern av personopplysninger.
En teknisk metode for innhenting av tillatelse til å behandle personopplysninger kan erstatte
søkerens underskrift.

(1)
(2)

4.

Denne delen gjelder innlevering av dokumenter som dokumenterer opplysningene som
er gitt i tilknytning til førerbevisets status

4.1

For et nytt førerbevis skal det settes kryss i rute 1 i nr. 4 (liste over vedlagte dokumenter), og
dokumentene oppført i 1.1-1.6 skal framlegges [se artikkel 14 nr. 4 i direktivet].

EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.
EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Direktivet endret ved forordning
(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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[1.2] Gi tillatelse til å behandle personopplysninger i samsvar med nasjonal lovgivning
om gjennomføring av direktiv 95/46/EF om vern av fysiske personer i forbindelse med
behandling av personopplysninger.
[1.3] Utdanningskravene er fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF.
[1.4] Kravene til fysisk skikkethet er fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2007/59/EF.
[1.5] Kravene til psykisk skikkethet er fastsatt i artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF.
[1.6] Kravene til allmenn yrkeskompetanse er fastsatt i artikkel 11 nr. 4 i direktiv 2007/59/EF.
4.2

For et ajourført førerbevis skal det settes kryss i rute 2 i nr. 4 og dokumentene oppført i 2.1,
2.2 eller 2.3 skal framlegges.

4.3

For et endret førerbevis skal det settes kryss i rute 3 i nr. 4 og dokumentene oppført i 3.1–3.2
eller 3.3 skal framlegges.

4.4

For et duplikat av førerbeviset skal det settes kryss i rute 4 og dokumentene oppført i 4.1–4.2
skal framlegges.

4.5

For fornyelse av et førerbevis skal det settes kryss i rute 5 og dokumentene oppført i 5.1–5.3
skal framlegges.
[5.3] Dokumentasjon på vedlikeholdt kompetanse gjelder lokomotivførere som kanskje ikke
er omfattet av jernbaneforetakets eller infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem
eller av et program for vedlikehold av kompetanse som er organisert eller anerkjent av
vedkommende myndigheter.
Ytterligere ruter kan legges til. Disse inngår imidlertid ikke i det harmoniserte formatet.
________________________
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