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KOMMISJONSBESLUTNING

av 9. mars 2011

om offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem

[meddelt under dokument K(2011) 1536]

(2011/155/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 
jernbanesystem(1), særlig artikkel 27 nr. 4,

under henvisning til anbefalingen fra Det europeiske 
jernbanebyrå av 15. april 2010 om referansedokumentet angitt 
i artikkel 27 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 om 
referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i direktiv 
2008/57/EF(2) fastsetter i vedlegget listen over 
parametrer som skal brukes til å klassifisere nasjonale 
regler i referansedokumentet nevnt i artikkel 27 i direktiv 
2008/57/EF.

2) Det er viktig at nasjonale regler som skal omfattes av 
referansedokumentet, klart fastsetter i hvilken grad de 
anses som likeverdige, slik at så mange regler som mulig 
tilordnes til gruppe A i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg 
VII til direktiv 2008/57/EF.

3) Medlemsstatene er ansvarlig for ajourføring av sine 
nasjonale regler. Ajourføring av nasjonale regler kan 
påvirke reglenes klassifisering med hensyn til andre 
medlemsstaters regler for en særskilt parameter fastsatt i 
avsnitt 1 i vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF.

4) Det er nødvendig at databasen med krysshenvisninger til 
nasjonale regler og klassifisering av deres likeverdighet 
blir ajourført.

5) Det europeiske jernbanebyrå («Byrået») bør være 
ansvarlig for utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 10.3.2011, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2011 av 2. desember 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 32.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 341 av 22.12.2009, s. 1.

av en liste for hver medlemsstat over nasjonale regler 
for kjøretøygodkjenninger for hver parameter og 
klassifiseringen av andre medlemsstaters regler for nevnte 
parameter. Disse listene bør inngå i referansedokumentet.

6) Medlemsstatene bør sørge for at det er samsvar mellom 
reglene i referansedokumentet og reglene som er meldt 
i henhold til artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF. For 
dette formål bør medlemsstatene ha tilstrekkelig tid 
til å ajourføre referansedokumentet eller til å melde/
endre/tilbakekalle regler i henhold til framgangsmåten i 
artikkel 17. Inntil begge sett med regler er i samsvar med 
hverandre og en enkelt datainngang for nasjonale regler 
er tilgjengelig, kan de nasjonale sikkerhetsmyndighetene 
(NSA) bruke reglene oppført i referansedokumentet ved 
tildeling av godkjenninger for ibruktaking av kjøretøyer 
dersom det er avvik mellom de to regelsettene.

7) Med hensyn til underretningen av nasjonale 
sikkerhetsregler i samsvar med artikkel 8 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(3) er 
de for øvrig ikke relevante for referansedokumentet. 
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/110/EF(4) endret 
nevnte direktiv slik at de nasjonale sikkerhetsreglene om 
krav i forbindelse med godkjenning for ibruktaking og 
vedlikehold av kjøretøyer ble fjernet fra vedlegg II til 
direktiv 2004/49/EF.

8) Ved utarbeiding av nasjonale referansedokumenter bør 
nasjonale sikkerhetsmyndigheter foreta prioriteringer i 
samsvar med målene i direktiv 2008/57/EF, samtidig som 
det tas hensyn til tilgjengelige ressurser i de relevante 
arbeidsgruppene.

9) I samsvar med artikkel 27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF bør 
Kommisjonen når som helst kunne treffe tiltak rettet mot 
Byrået med tanke på å endre referansedokumentet.

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelsen fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 
2008/57/EF —

(3) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
(4) EUT L 345 av 23.12.2008, s. 62.

2016/EØS/12/44



25.2.2016 Nr. 12/449EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

1.  Referansedokumentets innhold som nevnt i artikkel 
27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF er angitt i vedlegget til denne 
beslutning.

2.  Byrået skal offentliggjøre og ajourføre 
referansedokumentet. Det skal være fritt tilgjengelig på 
Byråets nettsted. Byrået skal offentliggjøre den første utgaven 
av referansedokumentet senest fire måneder etter at denne 
beslutning trer i kraft.

3.  Byrået skal minst en gang i året utarbeide en rapport 
til Kommisjonen og komiteen nevnt i artikkel 29 i direktiv 
2008/57/EF om de framskritt som er gjort når det gjelder 
offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet.

4.  Kommisjonen kan, på anmodning fra Byrået eller en 
medlemsstat eller på eget initiativ, når som helst vedta en 
beslutning for å endre referansedokumentet offentliggjort av 
Byrået, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 nr. 
4 i direktiv 2008/57/EF.

Artikkel 2

I referansedokumentet gjelder følgende definisjoner:

a) Med «regel» menes et krav som får anvendelse i en 
medlemsstat, og som skal overholdes av søkeren av 
godkjenning for ibruktaking av kjøretøyer, der kravet 
gjelder:

– en parameter i listen fastsatt i vedlegget til vedtak 
2009/965/EF, og/eller

– kontroller og prøvinger, og/eller

– en framgangsmåte som skal brukes for å få godkjenning 
for ibruktaking av kjøretøyer.

b) Med «klassifisering» menes den klassifisering som en 
medlemsstat gjør av en annen medlemsstats nasjonale regel 
som gjelder en særskilt parameter i henhold til en av de tre 
gruppene A, B eller C, som er definert i avsnitt 2 i vedlegg 
VII til direktiv 2008/57/EF.

Artikkel 3

1.  Det nasjonale referansedokumentet skal for hver 
medlemsstat og for hver parameter i listen fastsatt i vedlegget 
til vedtak 2009/965/EF inneholde:

a)  en henvisning til relevante nasjonale regler som anvendes 
i medlemsstaten for godkjenninger for ibruktaking av 
kjøretøyer eller en erklæring om at det ikke finnes noe krav 
med hensyn til denne parameteren,

b)  klassifiseringen, i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg VII 
til direktiv 2008/57/EF, av reglene som anvendes i andre 
medlemsstater.

2.  Byrået skal lette nasjonale sikkerhetsmyndigheters 
klassifisering av nasjonale regler for kjøretøygodkjenninger 
ved å arrangere møter dersom dette er hensiktsmessig.

Artikkel 4

1.  Hver nasjonale sikkerhetsmyndighet skal gi Byrået 
opplysninger som er nødvendig for å utarbeide det nasjonale 
referansedokumentet. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten 
skal særlig:

a)  gi Byrået henvisninger til nasjonale regler for hver 
parameter og dens klassifisering,

b)  underrette Byrået om endringer i reglene når endringer i 
reglene offentliggjøres,

c)  utpeke en person eller avdeling som skal være ansvarlig for 
å gi disse opplysningene til Byrået,

d)  aktivt utveksle synspunkter og erfaringer med andre 
nasjonale sikkerhetsmyndigheter for å kunne klassifisere 
reglene i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Nasjonale 
sikkerhetsmyndigheter skal samarbeide med sikte på å 
avskaffe unødvendige krav og overflødige kontroller.

2.  Hver medlemsstat skal godkjenne sitt nasjonale 
referansedokument.

3.  Senest ett år etter offentliggjøringen av det relevante 
nasjonale sikkerhetsdokumentet skal medlemsstatene sikre 
samsvar mellom kravene i referansedokumentet og kravene i 
reglene meddelt i henhold til artikkel 17 i direktiv 2008/57/
EF. Når datainngangen for melding av nasjonale regler og for 
referansedokumentet er tilgjengelig, er fristen for samsvar 
mellom dem seks måneder. Kommisjonen skal opplyse 
medlemsstatene om fra hvilken dato datainngangen for 
melding av nasjonale regler er tilgjengelig. Dersom Byrået 
får kjennskap til manglende samsvar etter denne perioden, 
skal det underrette relevant medlemsstat. Dersom en regel i 
referansedokumentet ennå ikke er meldt, skal regelen meldes 
eller referansedokumentet ajourføres.

4.  Medlemsstatene skal senest to måneder etter at 
denne beslutning trer i kraft, underrette Kommisjonen om 
vedkommende avdeling som skal være ansvarlig for kontroller 
og godkjenning av deres nasjonale referansedokumentet samt 
endringer som gjøres i det.
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Artikkel 5

1.  Når det gjelder artikkel 4 nr. 1 bokstav b), skal Byrået, 
dersom en regelendring kan ha konsekvenser for klassifiseringen 
av regelen i en annen medlemsstat, underrette berørte 
medlemsstater, slik at de kan gjennomgå klassifiseringen.

2.  Dersom Byrået får kjennskap til en regel som er foreslått 
klassifisert i gruppe B eller C av en medlemsstat, men som etter 
Byråets oppfatning skal klassifiseres i gruppe A, skal det ta opp 
og diskutere saken med relevant nasjonal sikkerhetsmyndighet 
for å oppnå enighet om riktig klassifisering.

3.  Dersom Byrået etter diskusjoner med relevant nasjonal 
sikkerhetsmyndighet vurderer at klassifisering i gruppe B eller 
C av en nasjonal sikkerhetsmyndighet ikke kan rettferdiggjøres 
i henhold til bestemmelsene i direktiv 2008/57/EF, og at 
klassifiseringen i gruppe B eller C representerer et unødvendig 
krav eller en unødvendig kontroll som har uforholdsmessige 
tids- eller kostnadsmessige konsekvenser for ibruktaking av 
kjøretøyer, skal Byrået underrette Kommisjonen om dette 
og gi en teknisk uttalelse til Kommisjonen og den relevante 
medlemsstaten.

4.  Der dette er hensiktsmessig, skal Kommisjonen vedta 
en beslutning i samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel 
27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF. Nevnte beslutning rettes til 

Byrået, slik at det kan ajourføre referansedokumentet, og 
til relevant medlemsstat med henblikk på å godkjenne det 
nasjonale referansedokumentet i samsvar med artikkel 4 nr. 2.

.

Artikkel 6

Denne beslutning får ikke anvendelse i Republikken Kypros og 
Republikken Malta så lenge det ikke finnes jernbane på deres 
territorium.

Artikkel 7

Denne beslutning får anvendelse fra 1. april 2011.

Artikkel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene og Det europeiske 
jernbanebyrå.

Utferdiget i Brussel, 9. mars 2011.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident

______
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VEDLEGG

REFERANSEDOKUMENT

1. Referansedokumentets formål

 Formålet med referansedokumentet er å lette framgangsmåten ved godkjenninger for ibruktaking av kjøretøyer ved 
å:

a)  føre opp på en liste alle parametrer som skal kontrolleres i forbindelse med godkjenninger for ibruktaking av 
kjøretøyer,

b)  identifisere alle regler som medlemsstatene anvender i forbindelse med godkjenninger for ibruktaking av 
kjøretøyer,

c)  henvise hver regel til en av parametrene som skal kontrolleres i forbindelse med godkjenninger for ibruktaking 
av kjøretøyer,

d)  klassifisere alle regler i gruppe A, B eller C i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF,

e)  angi de nasjonale rettslige rammene for å godkjenne ibruktaking av kjøretøyer i samsvar med artikkel 1 i 
vedtak 2009/965/EF.

2. Struktur og innhold

 Referansedokumentet skal ha følgende struktur:

Del 1: Veiledning om anvendelse: Denne delen skal henvise til elementene i denne beslutning samt andre 
opplysninger som er relevant for forvaltningen, forståelsen og bruken av referansedokumentet.

Del 2: Nasjonale referansedokumenter: Referansedokumentet skal inneholde det nasjonale 
referansedokumentet til alle medlemsstater, der nasjonale regler er oppført og klassifisert, i samsvar 
med artikkel 3.

Del 3: Opplysninger om nasjonale rettslige rammer: I samsvar med artikkel 1 i vedtak 2009/965/EF skal 
referansedokumentet inneholde opplysninger om den nasjonale rettslige rammen som gjelder 
for ibruktaking av kjøretøyer. Denne delen skal fylles ut så snart medlemsstatene har meddelt de 
nasjonale tiltakene som gjennomfører direktiv 2008/57/EF.

3. Referansedokumentets virkeområde

 Referansedokumentet gjelder alle godkjenninger for ibruktaking av jernbanekjøretøyer som omfattes av direktiv 
2008/57/EF, og der det kreves samsvar med nasjonale regler.

 I samsvar med artikkel 1 i direktiv 2008/57/EF omfattes kjøretøyer som er beregnet på kjøring på transeuropeiske 
nett og øvrige nett.

 Når det gjelder kjøretøyer som er i samsvar med TSI, skal referansedokumentet muliggjøre sammenligning og 
krysshenvisning for hver parameter mellom reglene som anvendes i ulike medlemsstater for å kontrollere teknisk 
kompatibilitet med infrastrukturen, samsvar med særtilfeller, avklaring av åpne punkter og overholdelse av 
nasjonale regler i saker som gjelder unntak.

 Videre skal referansedokumentet muliggjøre sammenligning og krysshenvisning for nasjonale regler knyttet til 
listen over parametrer som skal kontrolleres i forbindelse med ibruktaking av kjøretøyer som ikke er i samsvar med 
TSI.

________________________


