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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 23. juli 2012 

om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne 

[meddelt under dokument K(2012) 4984] 

(2012/463/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 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 utvikling og 

markedsutviklingen samt de samfunnsmessige kravene, 

og skal framlegge forslag for Kommisjonen 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 transeuro-

peiske 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 

og passasjervogner, støy, infrastruktur, energi, styring, 

kontroll og signal, drift og trafikkstyring, telematikk-

programmer for godstrafikk og persontransport, 

sikkerhet i jernbanetunneler og tilgjengelighet for beve-

gelseshemmede 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 

  

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

s. 11, 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. 

gjennomføringsbeslutning om det europeiske registeret 

over godkjente typer jernbanekjøretøyer og om utkastet 

til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de 

felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfra-

struktur. Etter vedtakelsen av disse to kommisjonsrett-

saktene basert på disse utkastene, nemlig Kommis-

jonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for 

registeret over jernbaneinfrastruktur(5) og Kommis-

jonens 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 ajourførin-

gene skyldes ikke en samlet gjennomgang av TSI-ene 

eller en utvidelse av deres geografiske virkeområde. 

6) Følgende vedtak må derfor endres: 

— Kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «styring, 

kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog(7), og 

— kommisjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 2006 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne 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(8). 

(7) 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 2006/679/EF endres i samsvar med 

vedlegg I til denne beslutning. 

  

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

(6) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32. 

(7) EUT L 284 av 16.10.2006, s. 1. 

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

2022/EØS/40/32 
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Artikkel 2 

Vedlegget til vedtak 2006/860/EF endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 24. januar 2013. 

Artikkel 4 

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 2006/679/EF (TSI-en for delsystemet for styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog) 

gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.2.4 skal annet ledd lyde: 

«Ethvert høyhastighetstog eller konvensjonelt tog som er utstyrt med et klasse A-system om bord som er i 

samsvar med tilhørende TSI, skal ikke på grunnlag av noen av TSI-ene og i henhold til vilkårene som er fastsatt i 

TSI-ene, hindres i å trafikkere noen transeuropeisk høyhastighetsstrekning eller strekning for konvensjonelle tog 

med infrastruktur som er utstyrt med et klasse A-system montert langs sporet, og som er i samsvar med tilhørende 

TSI.» 

2) I nr. 4.3.2.5 «Fysiske miljøforhold» skal første ledd lyde: 

«De klimatiske og fysiske miljøforholdene i styrings- og kontrollutstyr som forventes på toget, skal defineres med 

henvisning til indeks A4 i vedlegg A.» 

3) Nr. 4.3.3.3 skal lyde: 

«4.3.3.3. Fysiske miljøforhold 

De klimatiske og fysiske miljøforholdene som forventes i infrastrukturen, skal defineres med 

henvisning til indeks A5 i vedlegg A.» 

4) I nr. 4.8 skal annet ledd lyde: 

«Dataene som skal oppgis for registrene fastsatt i artikkel 34 og 35 i direktiv 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 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(**) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

5) I nr. 6.2.1 «Framgangsmåter for vurdering» gjøres følgende endringer: 

a) Åttende og niende ledd oppheves. 

b) Tiende ledd skal lyde: 

«EF-verifiseringserklæringen for utstyr montert om bord og utstyr montert langs sporet, sammen med 

samsvarssertifikatene, er tilstrekkelig til å sikre at utstyr montert langs sporet fungerer sammen med utstyr 

montert om bord som har tilsvarende egenskaper, og i henhold til vilkårene som er angitt i denne TSI-en, uten 

ytterligere en EF-verifiseringserklæring for delsystemet.» 

6) I nr. 6.2.1.3 «Vurdering i overgangsfaser» oppheves sjette ledd. 

7) I nr. 6.2.2.3 «Vilkår for bruk av moduler til utstyr montert om bord og utstyr montert langs sporet», underavsnitt 

«Validering av utstyr montert om bord», skal tredje ledd lyde: 

«Dersom prøvingen viser at spesifikasjonene ikke alltid oppnås (for eksempel at TSI-kravene oppfylles bare opp 

til en bestemt hastighet), skal følgene med hensyn til samsvar med TSI-en registreres på samsvarssertifikatet.» 

8) I nr. 7.4.2.1 «Kategori for hvert særlige tilfelle er angitt i tillegg 1 i vedlegg A», skal begrunnelsen for punkt 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 10, 13 og 15 i tabellen lyde: 

a) for punkt 1: «Eksisterende akseltellerutstyr» 

b) for punkt 3: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang» 

c) for punkt 4 og 5: «Eksisterende sporfeltutstyr» 

d) for punkt 6: «Eksisterende akseltellerutstyr» 

e) for punkt 7: «Minste aksellast som er nødvendig for å aktivere visse sporfelt, er fastsatt i et krav fra EBA 

(Eisenbahn-Bundesamt), som er relevant på noen av de tidligere DR-hovedlinjene (Deutsche Reichsbahn) i 

Tyskland med sporfelt på 42 Hz og 100 Hz. Ingen fornyelse. Skal også fullføres for Østerrike og Sverige» 

f) for punkt 10: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang med deteksjonssløyfer» 

g) for punkt 13: «Eksisterende sporfeltutstyr med lav spenning» 

h) for punkt 15: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang»   
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9) I vedlegg A gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6 Infrastrukturforvaltninger kan tillate mindre restriktive grenser.» 

ii) Nr. 5.1.2 skal lyde: 

«5.1.2. Om avstanden bX 

Avstanden bx (figur 1) skal ikke overstige 4 200 mm, med mindre det rullende materiellet bare 

kjører på linjer der en bx på inntil 5 000 mm er tillatt. 

Rullende materiell med en bx på over 4 200 mm skal ikke kjøre på linjer der en bx på over 

4 200 mm ikke er tillatt. 

Dette skal angis i EF-verifiseringserklæringen for rullende materiell. 

På nybygde strekninger av linjer i kategori I skal togdeteksjonssystemet i delsystemet «styring, 

kontroll og signal» gjøre det mulig å anvende rullende materiell med en bx på inntil 5 000 mm. 

På andre strekninger (på den ene side opprustede eller fornyede linjer i kategori I, på den annen 

side nye eller opprustede eller fornyede linjer i kategori II eller III) skal togdeteksjonssystemet i 

delsystemet «styring, kontroll og signal» gjøre det mulig å anvende rullende materiell med en bx 

på inntil 4 200 mm. Infrastrukturforvaltninger anbefales å prøve å tillate også rullende materiell 

med en bx på inntil 5 000 mm.» 

iii) Nr. 6.1.3 skal lyde: 

«6.1.3. Særtilfelle for Østerrike, Tyskland og Belgia 

Aksellasten skal være minst 5 tonn på visse jernbanelinjer.» 

iv) Nr. 6.5.5 skal lyde: 

«6.5.5. Særtilfelle for Nederland 

I tillegg til de allmenne kravene i tillegg 1 i vedlegg A kan ytterligere krav få anvendelse på 

lokomotiver og motorvognsett på sporfelt.» 

v) Nr. 8.2 skal lyde: 

«8.2. Bruk av elektriske/magnetiske bremser 

8.2.1. Bruk av magnetiske bremser og virvelstrømbremser er tillatt bare til nødbremsing eller ved 

stillstand. Bruk av magnetiske bremser og virvelstrømbremser til nødbremsing kan være forbudt. 

8.2.2. Dersom det er tillatt, kan virvelstrømbremser og magnetiske bremser brukes til driftsbremsing. 

8.2.3. Særtilfelle for Tyskland 

Magnetisk brems og virvelstrømbrems er ikke tillatt på den første boggien på forreste kjøretøy 

med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.» 

b) I tillegg 2 skal avsnitt 5 lyde: 

«5. ALARMTYPER OG ALARMGRENSER 

HABD-en skal ha følgende alarmtyper: 

— overopphetingsalarm, 

— oppvarmingsalarm, 

— alarm ved temperaturforskjell eller annen alarmtype.» 

10) 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 punktumet etter punkt 17 i indeksen lyde: 

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

11) Vedlegg C oppheves.   
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12) 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 (kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2 annet ledd skal sjette strekpunkt lyde: 

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

ii) I underavsnitt 10 skal niende 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 10 skal annet strekpunkt lyde: 

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

d) I avsnittet om modul SH2 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll), underavsnitt 10, skal 

åttende strekpunkt lyde: 

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

e) I avsnittet om modul SG (verifisering av enkelteksemplar) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 3, annet ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

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

ii) I underavsnitt 8 skal åttende strekpunkt lyde: 

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

 ____________ 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til vedtak 2006/860/EF (TSI-en for styring, kontroll og signal for høyhastighetstog) gjøres følgende 

endringer: 

1) I nr. 2.2.4 skal annet ledd lyde: 

«Ethvert høyhastighetstog eller konvensjonelt tog som er utstyrt med et klasse A-system om bord som er i 

samsvar med tilhørende TSI, skal ikke på grunnlag av noen av TSI-ene og i henhold til vilkårene som er fastsatt 

i TSI-ene, hindres i å trafikkere noen transeuropeisk høyhastighetsstrekning eller strekning for konvensjonelle 

tog med infrastruktur som er utstyrt med et klasse A-system montert langs sporet, og som er i samsvar med 

tilhørende TSI.» 

2) I nr. 4.3.2.3 «Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper» skal tredje ledd lyde: 

«For faste togsett oppgis togets garanterte bremsevirkning av produsenten.» 

3) Nr. 4.3.2.5 skal lyde: 

«4.3.2.5. Fysiske miljøforhold 

«De klimatiske og fysiske miljøforholdene i styrings- og kontrollutstyr som forventes på toget, skal 

defineres med henvisning til indeks A4 og indeks A5 i vedlegg A.» 

4) I nr. 4.3.2.9 «Varmgangsdetektorer» skal annet ledd lyde: 

«Dette grensesnittet er relevant for HABD-systemet i klasse A.» 

5) Nr. 4.3.3.4 skal lyde: 

«4.3.3.4. Bruk av elektriske/magnetiske bremser 

For å sikre at styrings- og kontrollutstyr montert langs sporet fungerer riktig, skal bruken av 

magnetiske bremser og virvelstrømbremser defineres med henvisning til vedlegg A tillegg 1 nr. 5.2.» 

6) I nr. 4.8 skal annet ledd lyde: 

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.» 

7) I nr. 6.2.1 «Framgangsmåter for vurdering» gjøres følgende endringer: 

a) Åttende og niende ledd oppheves. 

b) Tiende ledd skal lyde: 

«EF-verifiseringserklæringen for utstyr montert om bord og utstyr montert langs sporet, sammen med 

samsvarssertifikatene, er tilstrekkelig til å sikre at utstyr montert langs sporet fungerer sammen med utstyr 

montert om bord som har tilsvarende egenskaper, og i henhold til vilkårene som er angitt i denne TSI-en, 

uten ytterligere en EF-verifiseringserklæring for delsystemet.» 

8) I nr. 6.2.1.3 «Vurdering i overgangsfaser» oppheves sjette ledd. 

9) I nr. 6.2.2.3.1 «Validering av utstyr montert om bord» skal tredje ledd lyde: 

«Ved eventuelle begrensninger i den generelle anvendelsen av prøvingsresultatene (for eksempel at TSI-kravene 

bare oppfylles opp til en bestemt hastighet) skal disse begrensningene registreres i sertifikatet.» 

10) I nr. 6.2.2.3.2 «Validering av utstyr montert langs sporet» skal fjerde ledd lyde: 

«Ved eventuelle begrensninger i den generelle anvendelsen av prøvingsresultatene (for eksempel at TSI-kravene 

bare oppfylles opp til en bestemt hastighet) skal disse begrensningene registreres i sertifikatet.»   
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11) Nr. 7.2.8 oppheves. 

12) I nr. 7.2.9 «Rullende materiell med klasse A- og klasse B-system for togkontroll» skal annet ledd lyde: 

Klasse B-systemet skal også kunne innføres uavhengig (eller bevares uendret ved opprusting eller fornyelse) når 

det gjelder klasse B-systemer der eieren av det rullende materiellet ikke vurderer en STM som et rimelig 

økonomisk alternativ. Dersom det ikke benyttes en STM, skal imidlertid jernbaneforetaket tross manglende 

«håndtrykk» (= ETCS-systemets håndtering av overganger mellom klasse A og klasse B i utstyr montert langs 

sporet) likevel sikre riktig håndtering.» 

13) Nr. 7.2.10 oppheves. 

14) I nr. 7.5.2.1 «Kategori for hvert særtilfelle er angitt i tillegg 1 til vedlegg A» skal begrunnelsen for punkt 1, 3, 4, 5, 

6, 8, 11, 14 og 17 i tabellen lyde: 

a) for punkt 1: «Eksisterende akseltellerutstyr» 

b) for punkt 3: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang» 

c) for punkt 4 og 5: «Eksisterende sporfeltutstyr» 

d) for punkt 6: «Eksisterende akseltellerutstyr» 

e) for punkt 8 for Tyskland: «Minste aksellast som er nødvendig for å aktivere visse sporfelt, er fastsatt i et krav 

fra EBA (Eisenbahn-Bundesamt), som er relevant på noen av de tidligere DR-hovedlinjene (Deutsche 

Reichsbahn) i Tyskland med sporfelt på 42 Hz og 100 Hz. Ingen fornyelse» 

f) for punkt 8 for Østerrike: «Minste aksellast som er nødvendig for å aktivere visse sporfelt, er fastsatt i et krav 

om sikker funksjon, som er relevant på noen hovedlinjer i Østerrike med sporfelt på 100 Hz. Ingen fornyelse» 

g) for punkt 11: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang med deteksjonssløyfer» 

h) for punkt 14: «Eksisterende sporfeltutstyr med lav spenning» 

i) for punkt 17: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang» 

15) I vedlegg A gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6. Infrastrukturforvaltninger kan tillate mindre restriktive grenser.» 

ii) Nr. 5.1.2 skal lyde: 

«5.1.2. Om avstanden bx 

Avstanden bx (figur 1) skal ikke overstige 4 200 mm, med mindre det rullende materiellet kjører 

bare på linjer der en bx på inntil 5 000 mm er tillatt. 

Rullende materiell med en bx på over 4 200 mm skal ikke kjøre på linjer der en bx på over 

4 200 mm ikke er tillatt. 

Dette skal angis i EF-verifiseringserklæringen for rullende materiell. 

På nybygde strekninger av linjer i kategori I skal togdeteksjonssystemet i delsystemet «styring, 

kontroll og signal» gjøre det mulig å anvende rullende materiell med en bx på inntil 5 000 mm. 

På andre strekninger (på den ene side opprustede eller fornyede linjer i kategori I, på den annen 

side nye eller opprustede eller fornyede linjer i kategori II eller III) skal togdeteksjonssystemet i 

delsystemet «styring, kontroll og signal» gjøre det mulig å anvende rullende materiell med en bx 

på inntil 4 200 mm. Infrastrukturforvaltninger anbefales å prøve å tillate også rullende materiell 

med en bx på inntil 5 000 mm.» 

iii) Nr. 6.1.3 skal lyde: 

«6.1.3. Særtilfelle for Østerrike, Tyskland og Belgia 

Aksellasten skal være minst 5 tonn på visse jernbanelinjer.»   
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iv) Nr. 6.5.5 skal lyde: 

«6.5.5. Særtilfelle for Nederland 

I tillegg til de allmenne kravene i tillegg 1 i vedlegg A kan ytterligere krav få anvendelse på 

lokomotiver og motorvognsett på sporfelt.» 

v) Nr. 8.2 skal lyde: 

«8.2. Bruk av elektriske/magnetiske bremser 

8.2.1. Bruk av magnetiske bremser og virvelstrømbremser er tillatt bare til nødbremsing eller ved 

stillstand. Bruk av magnetiske bremser og virvelstrømbremser til nødbremsing kan være forbudt. 

8.2.2. Dersom det er tillatt, kan virvelstrømbremser og magnetiske bremser brukes til driftsbremsing. 

8.2.3. Særtilfelle for Tyskland 

Magnetisk brems og virvelstrømbrems er ikke tillatt på den første boggien på forreste kjøretøy 

med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.» 

b) I tillegg 2 skal avsnitt 5 lyde: 

«5. ALARMTYPER OG ALARMGRENSER 

HABD-en skal ha følgende alarmtyper: 

— overopphetingsalarm, 

— oppvarmingsalarm, 

— alarm ved temperaturforskjell eller annen alarmtype.» 

16) I vedlegg B gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet «BRUK AV VEDLEGG B» skal fjerde 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 punktumet etter punkt 17 i indeksen lyde: 

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

17) Vedlegg C oppheves. 

18) I vedlegg E gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet om modul SB (typeprøving), underavsnitt 3, femte 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 (kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2, annet ledd, skal sjette strekpunkt lyde: 

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

ii) I underavsnitt 10 skal niende 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 10 skal annet strekpunkt lyde: 

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

d) I avsnittet om modul SH2 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll), underavsnitt 10, skal 

åttende strekpunkt lyde:   
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«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.»  

e) I avsnittet om modul SG (verifisering av enkelteksemplar) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 3 annet ledd skal annet strekpunkt lyde: 

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

ii) I underavsnitt 8 skal åttende strekpunkt lyde: 

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

 ____________  


