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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 23. juli 2012 

om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om 

oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne 

[meddelt under dokument K(2012) 4982] 

(2012/462/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 Felles-

skapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et 

europeisk jernbanebyrå(2) er det fastsatt at Det 

europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») skal 

sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne 

(heretter kalt «TSI-ene») tilpasses den tekniske 

utviklingen og markedsutviklingen samt de samfunns-

messige kravene, og framlegge forslag for Kommi-

sjonen om de endringer i TSI-ene som det anser for 

nødvendige. 

2) Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 ga 

Kommisjonen et rammemandat til Byrået for å utøve 

visse former for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 

96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av  

19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det trans-

europeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(4). I 

henhold til vilkårene i det nevnte rammemandatet ble 

Byrået anmodet om å revidere TSI-ene for rullende 

materiell for høyhastighetstog, godsvogner, lokomotiver 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 14.8.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 25. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

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

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

og passasjervogner, støy, infrastruktur, energi, styring, 

kontroll og signal, drift og trafikkstyring, telematikk-

programmer for godstrafikk og persontransport, 

sikkerhet i jernbanetunneler og tilgjengelighet for 

bevegelseshemmede personer. 

3) Den 31. mars 2011 utstedte Byrået en anbefaling om 

spesifikasjonen for infrastrukturregisteret, fram-

gangsmåten for å påvise nivået av samsvar med de 

grunnleggende parametrene i TSI-ene for eksisterende 

jernbanelinjer og etterfølgende endringer av TSI-ene 

(ERA/REC/04-2011/INT). 

4) Den 9. juni 2011 avga komiteen nedsatt i samsvar med 

artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF en positiv 

uttalelse om utkastet til Kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning om det europeiske registeret over 

godkjente typer jernbanekjøretøyer og om utkastet til 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de felles 

spesifikasjonene for registeret over jernbane-

infrastruktur. Etter vedtakelsen av de to kommisjons-

rettsaktene basert på disse utkastene, nemlig 

Kommisjonens gjennomfø-ringsbeslutning 2011/633/ 

EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene 

for registeret over jernbaneinfrastruktur(5) og Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 

4. oktober 2011 om det europeiske registeret over 

godkjente typer jernbanekjøretøyer(6), er det nødvendig 

å ajourføre de relevante TSI-ene for å sikre overordnet 

sammenheng. 

5) Av praktiske grunner er det ønskelig å endre en rekke 

TSI-er gjennom én enkelt kommisjonsbeslutning for å 

gjennomføre særlige korrigeringer og ajourføringer i de 

juridiske tekstene. Disse korrigeringene og ajour-

føringene skyldes ikke en samlet gjennomgang av TSI-

ene eller en utvidelse av deres geografiske virkeområde.  

  

(5) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(6) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32. 
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6) Følgende vedtak må derfor endres: 

— Kommisjonsvedtak 2002/731/EF av 30. mai 2002 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «styrings-

kontroll og signaler» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i 

artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 96/48/EF(1), 

— kommisjonsvedtak 2002/732/EF av 30. mai 2002 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «infrastruktur» 

i det transeuropeiske jernbanesystem for høy-

hastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 

rådsdirektiv 96/48/EF(2), 

— kommisjonsvedtak 2002/733/EF av 30. mai 2002 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «energi» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høy-

hastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 

96/48/EF(3), 

— kommisjonsvedtak 2002/735/EF av 30. mai 2002 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «rullende 

materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 

direktiv 96/48/EF(4), 

— kommisjonsvedtak 2006/66/EF av 23. desember 2005 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «rullende 

materiell — støy» i det transeuropeiske 

jernbanesystemet for konvensjonelle tog(5). 

(7) Vedtak 2002/731/EF ble opphevet ved kommi-

sjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 2006 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder 

for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, 

og om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF 

med hensyn til delsystemet «styring, kontroll og signal» 

i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog(6). Vedtak 2002/732/EF ble opphevet ved 

kommisjonsvedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 

om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med 

hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(7). 

Vedtak 2002/733/EF ble opphevet ved kommi-

sjonsvedtak 2008/284/EF av 6. mars 2008 om en 

teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbane-

system for høyhastighetstog(8). Vedtak 2002/735/EF ble 

opphevet ved kommisjonsvedtak 2008/232/EF av 

21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

  

(1) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 37. 

(2) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 143. 

(3) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 280. 

(4) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 402. 

(5) EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1. 

(6) EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1. 

(7) EUT L 77 av 19.3.2008, s. 1. 

(8) EUT L 104 av 14.4.2008, s. 1. 

«rullende materiell» i det transeuropeiske jernbane-

system for høyhastighetstog(9). Vedtak 2006/66/EF ble 

opphevet ved kommisjonsbeslutning 2011/229/EU av 

4. april 2011 om tekniske spesifikasjoner for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende 

materiell — støy» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for konvensjonelle tog(10). 

8) Vedtak 2006/860/EF, 2008/217/EF, 2008/232/EF og 

2008/284/EF og beslutning 2011/229/EU inneholder 

imidlertid overgangsbestemmelser for anvendelsen av 

vedtakene de opphever, med hensyn til vedlikehold av 

prosjekter som er godkjent i samsvar med den TSI-en 

som er vedlagt nevnte vedtak, og til prosjekter som 

gjelder en ny linje, samt til fornyelse eller opprusting av 

en eksisterende linje som befinner seg på et langt 

framskredent utviklingstrinn, eller som omfattes av en 

kontrakt som er under gjennomføring på tidspunktet for 

meddelelse av vedtak 2006/860/EF, vedtak 2008/217/ 

EF, vedtak 2008/232/EF, vedtak 2008/284/EF og 

beslutning 2011/229/EU. Vedtak 2002/731/EF, 2002/ 

732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF bør 

derfor likevel endres. 

9) Komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF vedtok på møtet 22. og 23. april 2004 å 

annullere den TSI-en for vedlikehold som ble fastsatt 

ved kommisjonsvedtak 2002/730/EF(11), og overføre 

innholdet til de andre TSI-ene. Senere er innholdet i 

vedtak 2002/730/EF innlemmet i de reviderte TSI-ene 

for høyhastighetstog som ble offentliggjort i 2006, og 

nevnte vedtak bør derfor oppheves av klarhetshensyn. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2002/731/EF endres i samsvar med 

vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til vedtak 2002/732/EF endres i samsvar med 

vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Vedlegget til vedtak 2002/733/EF endres i samsvar med 

vedlegg III til denne beslutning.  

  

(9) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132. 

(10) EUT L 99 av 13.4.2011, s. 1. 

(11) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 1. 
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Artikkel 4 

Vedlegget til vedtak 2002/735/EF endres i samsvar med 

vedlegg IV til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Vedlegget til vedtak 2006/66/EF endres i samsvar med vedlegg 

V til denne beslutning. 

Artikkel 6 

Vedtak 2002/730/EF oppheves. 

Artikkel 7 

Denne beslutning får anvendelse fra 24. januar 2013. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegget til vedtak 2002/731/EF (TSI-en for styring, kontroll og signal for høyhastighetstog) gjøres følgende 

endringer: 

1) I nr. 6.2 gjøres følgende endringer: 

a)  Tredje, fjerde og femte ledd oppheves. 

b)  Åttende ledd skal lyde: 

«Verifiseringserklæringen for utstyr montert om bord og utstyr montert langs sporet, sammen med 

samsvarssertifikatene, er tilstrekkelig for å sikre at utstyr montert om bord skal fungere sammen med utstyr 

montert langs sporet som har tilsvarende funksjoner, uten ytterligere en verifiseringserklæring for delsystemet.» 

2) Nr. 7.2.1.4 skal lyde: 

«7.2.1.4 Registre 

Dataene som skal oppgis for registrene fastsatt i artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**) og Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer  

jernbanekjøretøyer(***). 

_________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(***) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

3) Nr. 7.2.2.4 oppheves. 

4) Nr. 7.2.3.1 oppheves. 

5) I vedlegg B gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnittet «Bruk av vedlegg B» skal tredje ledd lyde: 

 «Jernbaneforetak som har behov for å montere ett eller flere av disse systemene på sine tog, skal henvende seg 

til den berørte medlemsstaten.» 

b)  I avsnittet «Del 2»: Radio» skal siste ledd i «INDEKS» lyde: 

 «Disse systemene er for øyeblikket i bruk i medlemsstatene.» 

6) Vedlegg C oppheves. 

7) I vedlegg E gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnittet om modul SB (typeprøving), underavsnitt 3, sjette ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

 «Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-

en.» 

b)  I avsnittet om modul SD (kvalitetssikringssystem av produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 6.2 annet ledd skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 6.7 skal åttende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.» 

c)  I avsnittet om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 annet ledd skal tredje strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 11 skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

d)  I avsnittet om modul SH2 (fullstendig kvalitetssikringssystem med designkontroll), underavsnitt 6.7, skal 

sjuende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til vedtak 2002/732/EF (TSI-en for infrastruktur for høyhastighetstog) gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.1.4 «Største sporbelastning (parameter 4)», underavsnitt «Vertikale krefter», annet ledd, annet strekpunkt, 

skal annet punktum lyde: 

«De tekniske reglene som er i bruk på disse linjene, får anvendelse.» 

2) I nr. 4.2.3.1.3 «Lange tunneler» skal fjerde ledd lyde: 

«Dersom perronger er bygd i særlige soner i tunnelen for å sørge for enkel avstigning enten til beskyttede 

redningsområder eller til sidegangen som definert i henhold til gjeldende nasjonale regler, skal dessuten høyden 

være mellom 550 og 760 mm for å sikre forenlighet med adgangen til det rullende materiellet.» 

3) I nr. 4.2.3.2.3 «Unntak for utførelse av arbeider», tredje ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— jernbaneforetak som trafikkerer linjen, skal underrettes om disse midlertidige unntakene, om den geografiske 

beliggenheten, arten og signalmetodene, ved hjelp av meldinger som om nødvendig beskriver den særlige 

typen signal som brukes,» 

4) I nr. 4.2.3.2.4 «Sideplass for passasjerer ved avstigning fra toget utenfor en stasjon» skal annet ledd lyde: 

«På eksisterende linjer som er opprustet for høyhastighetstog, skal det sørges for en tilsvarende sideplass på alle 

steder der denne bestemmelsen er praktisk anvendbar. Dersom det ikke er mulig å skaffe tilstrekkelig plass, skal 

begge ender av sonen med begrenset bevegelsesmulighet merkes med skilt, og jernbaneforetakene skal underrettes 

om denne særskilte situasjonen.» 

5) Nr. 4.2.3.2.6 oppheves. 

6) I nr. 4.3.1 «Jernbanelinjer særskilt bygd for høyhastighetstog» skal femte ledd lyde: 

«Slike krav som avviker fra kravene som trengs for å oppnå et grunnleggende ytelsesnivå for jernbanenettet, skal 

anvendes for hver relevante parameter eller for hvert relevante grensesnitt på en ensartet måte på hver del av 

høyhastighetslinjen som skal bygges eller er under planlegging.» 

7) I nr. 4.3.2 «Jernbanelinjer særskilt opprustet for høyhastighetstog» oppheves femte ledd. 

8) I nr. 4.3.3.8 a) «Manglende overhøyde på frie linjer og på hovedspor i sporveksler og kryss» gjøres følgende 

endringer: 

a)  I underavsnittet «Jernbanelinjer særskilt bygd for høyhastighetstog» skal fjerde ledd lyde: 

«På linjer der radiene er definert på grunnlag av verdiene for manglende overhøyde i ovennevnte tabell, kan 

høyhastighetstog i samtrafikk som er utstyrt med særlige mekanismer (krengesystem), få tillatelse til å kjøre 

med høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at innføring av slike verdier for disse togene ikke 

medfører begrensninger for andre samtrafikktog. Den høyeste verdien for manglende overhøyde skal for tog 

som er utstyrt med særlige mekanismer (bl.a. krengetog), fastsettes for hver samtrafikklinje, ved anvendelse av 

de nasjonale reglene for den berørte togtypen. Godkjenningen til å ta i bruk disse togene omfattes av kravene i 

TSI-en for rullende materiell.» 

b)  I underavsnittet «Jernbanelinjer særskilt opprustet for høyhastighetstog samt forbindelseslinjer» skal femte ledd 

lyde: 

«På linjer der radiene er definert på grunnlag av verdiene for manglende overhøyde i ovennevnte tabell, kan 

høyhastighetstog i samtrafikk som er utstyrt med særlige mekanismer (krengesystem), få tillatelse til å kjøre 

med høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at innføring av slike verdier for disse togene ikke 

medfører begrensninger for andre samtrafikktog. Den høyeste verdien for manglende overhøyde skal for tog 

som er utstyrt med særlige mekanismer (bl.a. krengetog), fastsettes for hver samtrafikklinje, ved anvendelse av 

de nasjonale reglene for den berørte togtypen. Godkjenningen til å ta i bruk disse togene omfattes av kravene i 

TSI-en for rullende materiell.» 

c)  I underavsnittet «Jernbanelinjer særskilt bygd eller opprustet for høyhastighetstog med særskilte egenskaper» 

skal tredje ledd lyde: 

«På linjer der radiene er definert på grunnlag av verdiene for manglende overhøyde i ovennevnte tabell, kan 

høyhastighetstog i samtrafikk som er utstyrt med særlige mekanismer (krengesystem), få tillatelse til å kjøre 

med høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at innføring av slike verdier for disse togene ikke 

medfører begrensninger for andre samtrafikktog. Den høyeste verdien for manglende overhøyde skal for tog 
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som er utstyrt med særlige mekanismer (bl.a. krengetog), fastsettes for hver samtrafikklinje, ved anvendelse av 

de nasjonale reglene for den berørte togtypen. Godkjenningen til å ta i bruk disse togene omfattes av kravene i 

TSI-en for rullende materiell.» 

9) I nr. 4.3.3.21 «Motstand i spor, sporveksler og kryss mot bremse- og akselerasjonskrefter», underavsnitt 

«Varmeforhold», første ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— tilfelle 2: For andre bremsetilfeller, som f.eks. normal driftsbremsing for hastighetsreduksjon eller ikke-

gjentatt bremsing til toget stanser, eller gjentatt bremsing for hastighetskontroll, skal bremsebruken og den 

største tillatte bremsekraften i henhold til ovennevnte bruksvilkår, til den tilsvarende europeiske 

spesifikasjonen eller CEN-standarden er offentliggjort, fastsettes av infrastrukturforvaltningen for hver 

samtrafikklinje som er berørt.» 

10) I nr. 4.3.3.23 «Virkninger av sidevind» skal annet ledd lyde: 

«Hver medlemsstat skal for hver samtrafikklinje fastsette regler som skal anvendes på både kjøretøyer og 

infrastruktur for å sikre at kjøretøyer som utsettes for sidevind, er stabile.» 

11) I nr. 4.3.3.26 «Perronger», underavsnitt «Eksisterende høyhastighetslinjer, linjer særskilt opprustet for 

høyhastighetstog samt forbindelseslinjer» skal tredje ledd lyde: 

«Dersom de rådende forhold hindrer enkel adgang for funksjonshemmede, skal jernbaneforetaket sørge for 

hjelpemidler for de funksjonshemmede og underrette passasjerene om dette. Disse hjelpemidlene kan være: 

— mobile atkomstramper, 

— heveplattformer.» 

12) I vedlegg B tabell B.1 utgår tiende rad «Infrastrukturregister» (4.2.3.2.6). 

13) I vedlegg D gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt D.2.1 «Prosjektering av samtlige bygge- og anleggsarbeider og overbygningsarbeider» gjøres 

følgende endringer: 

i) Annet ledd skal lyde: 

«Som et første trinn i arbeidet med å få verifiseringene fra det utpekte meldte organet til å forløpe smidig 

utarbeider oppdragsgiveren, eller infrastrukturforvaltningen, og sender til det meldte organet, et 

verifiseringsdokument for det aktuelle prosjektet som sammenfatter opplysningene om 

prosjektdefinisjonen for det planlagte delsystemet som skal inngå i delsystemets tekniske data, slik det 

framstår i denne fasen av definisjonen, fra prosjekteringen som har vært grunnlag for medlemsstatens 

vedtak om å gå videre med prosjektet. I et eget kapittel i dette verifiseringsdokumentet beskrives 

elementene som skal oppføres i infrastrukturregisteret for den berørte linjen.» 

ii) I underavsnittet «Infrastrukturprofil, sporsenteravstand, sideplass, adgang og inntrenging», første 

strekpunkt, skal første og annet understrekpunkt lyde: 

«— konstruksjonsprofilen, for hvert av de berørte sporene, ettersom den er et resultat av valget som er 

tatt på grunnlag av beregninger for anvendelse av de relevante europeiske spesifikasjonene, eller, 

inntil disse er offentliggjort, UIC-folder 505-4 og 506 som fastsatt i nr. 4.3.3 for elementet 

«konstruksjonsprofil» (4.3.3.1), der beregningene skal vedlegges tegningene, 

— strømavtakerens lasteprofil, ettersom den er et resultat av valget som er tatt på grunnlag av 

beregninger for anvendelse av UIC-folder 606-1, 505-1 og 505-4 som fastsatt i nr. 4.3.3 for elementet 

«konstruksjonsprofil» (4.3.3.1), der beregningene skal vedlegges tegningene.» 

b) I avsnitt D.2.6 «Idriftsettelsesfase» oppheves fjerde underavsnitt («Infrastrukturregistre»). 

14) Vedlegg E skal lyde: 

«VEDLEGG E 

EGENSKAPER SOM SKAL OPPFØRES I INFRASTRUKTURREGISTERET 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(*), er 

de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles 

spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**). 

__________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1.» 

 ______   
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VEDLEGG III 

I vedlegget til vedtak 2002/733/EF (TSI-en for energi for høyhastighetstog) gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.1.1 «Spenning og frekvens» skal annet ledd lyde: 

«Spenningen og frekvensen ved omformerstasjonens utganger og ved strømavtakerne skal være i samsvar med 

vedlegg N til denne TSI-en. Spenningsfrekvensen skal være i samsvar med vedlegg N til denne TSI-en. Se 

vedlegg N4 for samsvarsvurdering.» 

2) I nr. 4.1.2.1 «Kjøreledningens geometri for vekselstrømssystemer» utgår merknad 3) i tabell 4.2. 

3) I nr. 4.1.2.2 «Kjøreledningens geometri for likestrømssystemer» utgår merknad 4) i tabell 4.3. 

4) Nr. 4.2.2.4 skal lyde: 

«4.2.2.4. Kjøretøyets dynamiske begrensningsområde 

Utformingen av kjøreledningsutstyret skal være i samsvar med kjøretøyets dynamiske begrens-

ningsområde. Hvilken profil som skal anvendes, avhenger av linjekategorien. Samsvarsvurdering skal 

utføres innenfor delsystemet «energi».» 

5) Nr. 4.2.2.5 skal lyde: 

«4.2.2.5. Begrensning av høyeste effektforbruk 

Den installerte effekten på en høyhastighetslinje og en opprustet linje eller forbindelseslinje bestemmer 

togenes tillatte effektforbruk. Derfor skal det installeres strømbegrensningsinnretninger om bord som 

beskrevet i vedlegg O til denne TSI-en. Det skal foretas en vurdering som en del av vurderingen av 

delsystemet «Rullende materiell».» 

6) I nr. 4.2.2.8 «Samordning av elektrisk beskyttelse» skal første ledd lyde: 

«Det er nødvendig å samordne den elektriske beskyttelsen av omformerstasjoner og skinnegående motorvogner for 

å oppnå færrest mulig kortslutninger. (Vedlegg E til denne TSI-en inneholder de gjeldende kravene.)» 

7) I nr. 4.2.2.10 gjøres følgende endringer: 

a) Tredje ledd oppheves. 

b) I underavsnittet «Krav til utforming av delsystemet «Energi»» oppheves tredje ledd. 

8) I nr. 4.2.2.11 gjøres følgende endringer: 

a) I underavsnittet «Generelt» skal tredje ledd lyde: 

«Oppdragsgiveren skal ta et valg.» 

b) I underavsnittet «Krav til utforming av delsystemene «Styring og kontroll» og «Rullende materiell»» oppheves 

fjerde ledd. 

9) I nr. 4.2.3.4 «Unntak for utførelse av arbeider», tredje ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— jernbaneforetak som trafikkerer linjen, skal underrettes om disse midlertidige unntakene, om den geografiske 

beliggenheten, arten og de særskilte signalmetodene, ved hjelp av skriftlige meldinger som beskriver den 

særlige typen signal som brukes i det tilfellet,» 

10) Nr. 4.2.3.2.5 oppheves. 

11) I nr. 4.3.1.1 «Installert effekt» skal annet ledd lyde: 

«Oppdragsgiveren skal angi linjetypen avhengig av dens funksjon med henvisning til vedlegg F til denne TSI-en. 

Utformingen av elektrisitetsforsyningssystemet skal sikre at strømforsyningen er i stand til å oppnå den 

spesifiserte ytelsen. Derfor angir nr. 4.2.2.5 et krav om begrensning av strømforbruk for delsystemet «Rullende 

materiell».»  
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12) I nr. 4.3.1.4 «Regenerativ bremsing» skal tredje ledd lyde: 

«Oppdragsgiveren kan bestemme om regenerativ bremsing skal godkjennes på likestrømssystemer.» 

13) I nr. 5.3.1.2 «Strømkapasitet» skal første ledd lyde: 

«Strømkapasiteten avhenger av omgivelsesforholdene, som er høyeste omgivelsestemperatur og minste 

sidevindshastighet samt tillatt temperatur for kjøreledningens elementer og hvor lenge strømmen er på. 

Utformingen av kjøreledningen skal ta hensyn til begrensningene for høyeste temperatur som er angitt i vedlegg B 

til EN 50 119, versjon 2001, samt dataene som er angitt i EN 50 149, versjon 1999, punkt 4.5, tabell 3 og 4. En 

analyse skal påvise at kjøreledningen er i stand til å oppfylle de angitte kravene.» 

14) I nr. 5.3.2.7 «Gjennomsnittlig kontaktkraft og ytelse mellom kjøreledningen/strømavtakersystemet» skal femte 

ledd lyde: 

«Produsenten av strømavtakeren skal tilrettelegge for endringen mellom de tre kurvene som skal foretas om bord, 

ved å anvende relevante opplysninger, f.eks. bruk av strømavtaker på 1950 mm eller opplysninger om 

spenningstypen for kjøreledningen.» 

15) Vedlegg D skal lyde: 

«VEDLEGG D 

INFRASTRUKTURREGISTERET, OPPLYSNINGER OM DELSYSTEMET «ENERGI» 

Dataene som skal oppgis for registrene fastsatt i artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av  

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**) og Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer 

jernbanekjøretøyer(***). 

__________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(***) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

16) I vedlegg H, avsnitt H.3.1 «Kjøreledninger», utgår merknad 3 i tabell H.1. 

17) I vedlegg J, avsnitt J.3.1 «Kjøreledninger», utgår merknad 4 i tabell J.1. 

18) I vedlegg O gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt O.2 «STØRSTE TOGSTRØM» skal første ledd lyde: 

«Den største tillatte togstrømmen er angitt i tabell O.1: Nivåene gjelder både ved trekkdrift og regenerativ 

drift.» 

b) I avsnitt O.4 «EFFEKT- ELLER STRØMBEGRENSNINGSINNRETNING» oppheves annet ledd. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

I vedlegget til vedtak 2002/735/EF (TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog) gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 4 «BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET» skal tredje ledd i innledningen lyde: 

«De felles kjennetegnene for rullende materiell er definert i avsnitt 4 i denne TSI-en.» 

2) I nr. 4.1.1 «Største sporkrefter (BP4)», underavsnitt a) Dynamisk belastning, annet strekpunkt, skal annet punktum 

lyde: 

«De tekniske reglene som er i bruk på disse linjene, får anvendelse.» 

3) I nr. 4.1.2 «Aksellast (BP10)», sjuende ledd, annet strekpunkt skal annet punktum lyde: 

«De tekniske reglene som er i bruk på disse linjene, får anvendelse.» 

4) I nr. 4.1.4 «Kjøretøyenes lasteprofil (BP12)» skal annet ledd lyde: 

«Valget av profil for rullende materiell skal treffes på grunnlag av de jernbanestrekningene som det rullende 

materiellet skal trafikkere.» 

5) I nr. 7.2 «KOMPATIBILITET MELLOM DET RULLENDE MATERIELLET OG ANDRE DELSYSTEMER» 

oppheves fjerde, femte og sjette ledd. 

6) I tabell 2 i vedlegg E utgår følgende merknad: 

«(*) Data ifølge infrastrukturregisteret for rullende materiell.» 

7) I vedlegg F gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet om modul SD (kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 6.2 utgår ordene «registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger spesifisert i 

TSI-en,». 

ii) I underavsnitt 6.7 utgår ordene «og særlig: — registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger 

spesifisert i TSI-en.». 

b) I avsnittet om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 utgår ordene «registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger spesifisert i TSI-

en,». 

ii) I underavsnitt 11 utgår ordene «registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger spesifisert i 

TSI-en,». 

c) I avsnittet om modul SH2 (fullstendig kvalitetssikringssystem med designkontroll), underavsnitt 6.7, utgår 

ordene «registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger spesifisert i TSI-en.». 

8) Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 34 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(*), er 

de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske 

registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer(**). 

__________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

 ______   
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VEDLEGG V 

I vedlegget til vedtak 2006/66/EF (TSI-en for støy) gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 4.8.2 skal lyde: 

«4.8.2. Europeisk register over godkjente typer kjøretøyer 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 34 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av  

4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer(**). 

___________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

2) I vedlegg B gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt B.2 om modul SD (kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2 annet ledd oppheves sjette strekpunkt. 

ii) I underavsnitt 10 utgår ordene «og særlig:», og niende strekpunkt oppheves. 

b) I avsnitt B.3 om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 annet ledd oppheves tredje strekpunkt. 

ii) I underavsnitt 10 oppheves annet strekpunkt. 

c) I avsnitt B.4 om modul SH2 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll), underavsnitt 10, oppheves 

åttende strekpunkt. 

 ____________  


