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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/924 

av 8. juni 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 321/2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som 

gjelder for delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem(*) 

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 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(«Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») tilpasses den tekniske utviklingen, 

markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og at det skal framlegge forslag for Kommisjonen om de 

endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning K(2007) 3371 av 13. juli 2007 gav Kommisjonen byrået et rammemandat til å utøve visse former for 

virksomhet i henhold til rådsdirektiv 96/48/EF(3) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF(4). I henhold til 

rammemandatets vilkår ble Byrået anmodet om å revidere TSI-en for godsvogner fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 321/2013(5). 

3) Byrået utstedte 21. januar 2014 en anbefaling om utvidelse av «GE»-merkingen av godsvogner («Extension of the “GE” 

marking of wagons») (ERA-ADV-2014-1). 

4) Byrået utstedte 21. mai 2014 en anbefaling om endringer av TSI-en med hensyn til det meldte organets vurdering av 

komposittbremseklosser («Assessment by notified body of composite brake blocks») (ERA-REC-109-2014-REC). 

5) Forordning (EU) nr. 321/2013 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 321/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) Når det gjelder «GE»-merking som beskrevet i nr. 5 i tillegg C i vedlegget, kan godsvogner i den eksisterende flåten 

som har fått tillatelse i samsvar med kommisjonsvedtak 2006/861/EF, endret ved vedtak 2009/107/EF, eller med 

vedtak 2006/861/EF, endret ved vedtak 2009/107/EF og beslutning 2012/464/EU, og som oppfyller kravene angitt i 

nr. 7.6.4 i vedtak 2009/107/EF, oppnå «GE»-merking uten ytterligere vurdering fra tredjemann eller ny tillatelse til 

ibruktaking. Jernbaneforetakene er fortsatt ansvarlige for bruken av slik merking på godsvogner som er i drift.»  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 17.6.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 274/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 63. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (EUT L 164 av 

30.4.2004, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EFT L 235 av 

17.9.1996, s. 6). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog (EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF (EUT 

L 104 av 12.4.2013, s. 1). 
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2) Nye artikler 8a, 8b og 8c skal lyde: 

«Artikkel 8a 

1. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 6.3 i vedlegget kan det utstedes et EF-verifiseringssertifikat til et delsystem som 

har komponenter som tilsvarer samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate», som 

ikke har noen EF-samsvarserklæring, i en overgangsperiode på ti år etter at denne forordning er trådt i kraft, dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Komponenten ble framstilt før denne forordnings ikrafttredelsesdato, og 

b) samtrafikkomponenten er brukt i et delsystem som var godkjent og tatt i bruk i minst én medlemsstat før denne 

forordnings ikrafttredelsesdato. 

2. Produksjonen, opprustingen eller fornyelsen av et delsystem som bruker ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, skal 

være fullført, herunder tildeling av tillatelse til ibruktaking av delsystemet, innen utløpet av overgangsperioden fastsatt i  

nr. 1. 

3. I løpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 1: 

a) skal årsakene til manglende sertifisering av samtrafikkomponenter påpekes tydelig i framgangsmåten for verifisering 

av delsystemet nevnt i nr. 1, og 

b) skal nasjonale sikkerhetsmyndigheter i sin årlige rapport nevnt i artikkel 18 i direktiv 2004/49/EF gi opplysninger om 

bruken av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter av typen «friksjonselement for bremser som virker på hjulets 

rulleflate» i forbindelse med framgangsmåtene for tildeling av tillatelser. 

Artikkel 8b 

1. Før utløpet av den nåværende godkjenningsperioden trenger samtrafikkomponenter av typen «friksjonselement for 

bremser som virker på hjulets rulleflate» oppført i tillegg G i vedlegget ikke å være omfattet av noen EF-

samsvarserklæring. I dette tidsrommet skal «friksjonselementer for bremser som virker på hjulets rulleflate» oppført i 

tillegg G i vedlegget anses å være i samsvar med denne forordning. 

2. Etter utløpet av den nåværende godkjenningsperioden skal samtrafikkomponenter av typen «friksjonselement for 

bremser som virker på hjulets rulleflate» oppført i tillegg G i vedlegget være omfattet av en EF-samsvarserklæring. 

Artikkel 8c 

1. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 6.3 i vedlegget kan det utstedes et EF-verifiseringssertifikat til et delsystem som 

har komponenter som tilsvarer samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate», som 

ikke har noen EF-samsvarserklæring, i en overgangsperiode på ti år etter utløpet av godkjenningsperioden for 

samtrafikkomponenten dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Komponenten ble framstilt før utløpet av godkjenningsperioden for samtrafikkomponenten, og 

b) samtrafikkomponenten er brukt i et delsystem som var godkjent og tatt i bruk i minst én medlemsstat før utløpet av 

godkjenningsperioden. 

2. Produksjonen, opprustingen eller fornyelsen av et delsystem som bruker ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, skal 

være fullført, herunder tildeling av tillatelse til ibruktaking av delsystemet, innen utløpet av overgangsperioden fastsatt i  

nr. 1. 

3. I løpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 1: 

a) skal årsakene til manglende sertifisering av samtrafikkomponenter påpekes tydelig i framgangsmåten for verifisering 

av delsystemet nevnt i nr. 1, og 

b) skal nasjonale sikkerhetsmyndigheter i sin årlige rapport nevnt i artikkel 18 i direktiv 2004/49/EF gi opplysninger om 

bruken av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter av typen «friksjonselement for bremser som virker på hjulets 

rulleflate» i forbindelse med framgangsmåtene for tildeling av tillatelser.» 
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3) Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

EF-sertifikatet for typeprøving eller designkontroll for samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på 

hjulets rulleflate» er gyldig i ti år. I dette tidsrommet kan nye komponenter av samme type bringes i omsetning på grunnlag 

av en EF-samsvarserklæring som viser til dette EF-sertifikatet for typeprøving eller designkontroll.» 

4) I artikkel 10 skal nr. 1 lyde: 

 «1. Byrået skal på sitt nettsted offentliggjøre listen over fullt godkjente komposittbremseklosser for internasjonal 

transport nevnt i tillegg G i vedlegget for det tidsrommet disse bremseklossene ikke er omfattet av EF-erklæringer.» 

5) Ny artikkel 10a skal lyde: 

 «Artikkel 10a 

 1. For å følge med i den tekniske utvikling kan det bli nødvendig med nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med 

spesifikasjonene i vedlegget, og/eller som vurderingsmetodene angitt i vedlegget ikke kan anvendes på. I slike tilfeller skal 

det utarbeides nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder for disse nyskapende løsningene. 

 2. Nyskapende løsninger kan gjelde delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» og dets deler og samtrafikkomponenter. 

 3. Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, oppgi 

hvordan den avviker fra eller utfyller de relevante bestemmelsene i denne TSI-en, og skal framlegge avvikene for 

Kommisjonen for analyse. 

 4. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom denne uttalelsen er positiv, skal 

det utarbeides hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og en vurderingsmetode som TSI-en skal inneholde 

for at den nyskapende løsningen skal kunne brukes, og disse skal deretter innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen som 

utføres i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. Dersom uttalelsen er negativ, skal den foreslåtte nyskapende 

løsningen ikke brukes. 

 5. I påvente av at TSI-en revideres, skal den positive uttalelsen fra Kommisjonen anses som et akseptabelt kriterium for 

å sikre samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF og kan derfor benyttes i vurderingen av delsystemet.» 

6) Vedlegget til forordning (EU) nr. 321/2013 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 321/2013 (TSI for godsvogner) gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 3 «Grunnleggende krav» innsettes følgende rad i tabell 1 under den raden som inneholder teksten «4.2.4.3.4» i 

cellen i kolonnen «Nr.»: 

«4.2.4.3.5 Friksjonselementer for bremser 

som virker på hjulets rulleflate 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 2.4.1 

   2.4.3» 

2) I kapittel 4 «Beskrivelse av delsystemet» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4.2.1 oppheves tredje ledd. 

b) Nytt nr. 4.2.4.3.5 skal lyde: 

«4.2.4.3.5 Friksjonselementer for  bremser som virker på h julets rullef late  

Friksjonselementet for bremser som virker på hjulets rulleflate (dvs. bremseklossen), genererer 

bremsekraft gjennom friksjon ved kontakt med hjulets rulleflate. 

Dersom det benyttes bremser som virker på hjulets rulleflate, skal friksjonselementets egenskaper på en 

pålitelig måte bidra til at den tilsiktede bremsevirkningen oppnås. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.5 i denne TSI-en.» 

3) I kapittel 5 «Samtrafikkomponenter» gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 5.2 skal lyde: 

«5.2. Nyskapende løsninger 

Som angitt i artikkel 10a kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. 

Slike spesifikasjoner og vurderingsmetoder skal utarbeides ved hjelp av prosessen beskrevet i nr. 6.1.3 når det er 

planlagt å benytte en nyskapende løsning for en samtrafikkomponent.» 

b) Nytt nr. 5.3.4a skal lyde: 

«5.3.4a. Friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate 

Friksjonselementet for bremser som virker på hjulets rulleflate, skal konstrueres og vurderes for et 

bruksområde definert ved: 

– dynamiske friksjonskoeffisienter og deres toleransemarginer, 

– minste statiske friksjonskoeffisient, 

– største tillatte bremsekraft som påføres på elementet, 

– egnethet for togdeteksjonssystemer basert på sporfelt, 

– egnethet ved vanskelige miljøforhold. 

Et friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate, skal oppfylle kravene definert i nr. 4.2.4.3.5. 

Disse kravene skal vurderes på samtrafikkomponentnivå.» 

4) I kapittel 6 «Samsvarsvurdering og EF-verifisering» gjøres følgende endringer: 

a) I tabell 8 tilføyes følgende rad under den raden som inneholder teksten «Modul CH1»: 

«Modul CV Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)» 
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b) Tabell 9 skal lyde: 

«Tabell 9 

Moduler som skal anvendes for samtrafikkomponenter 

Nr. Komponent 

Moduler 

CA1 eller 

CA2 
CB + CD CB + CF CH CH1 CV 

4.2.3.6.1 Løpeverk  X X  X  

Løpeverk — prøvd X   X   

4.2.3.6.2 Hjulsats X(*) X X X(*) X  

4.2.3.6.3 Hjul X(*) X X X(*) X  

4.2.3.6.4 Aksel X(*) X X X(*) X  

4.2.4.3.5 Friksjonselement for 

bremser som virker på 

hjulets rulleflate 

X(*) X X X(*) X X(**) 

5.3.5 Sluttsignal X   X»   

(*) Modul CA1, CA2 eller CH kan brukes bare for produkter som er brakt i omsetning, og dermed utviklet, før denne TSI-en trådte i 

kraft, forutsatt at produsenten overfor det meldte organet dokumenterer at det ble utført en undersøkelse av prosjekteringen og en 

typeprøving for tidligere anvendelser under tilsvarende forhold, og at kravene i denne TSI-en er oppfylt; dette skal dokumenteres 

og anses for å ha samme bevisverdi som modul CB eller en designkontroll i henhold til modul CH1. 
(**) Modul CV skal brukes dersom produsenten av friksjonselementet for bremser som virker på hjulets rulleflate, ikke har 

tilstrekkelig driftserfaring (etter eget skjønn) med den foreslåtte konstruksjonen.» 

c) Under nr. 6.1.2.4 skal nytt nr. 6.1.2.5 lyde: 

«6.1.2.5. Friksjonselementer for b remser  som vi rker på h julets ru l leflate  

Dokumentasjon av samsvar for friksjonselementer for bremser som virker på hjulets rulleflate, skal utføres 

ved å bestemme følgende egenskaper for friksjonselementet i samsvar med Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av XX.XX.2014, offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu): 

– dynamisk friksjonsvirkning (kapittel 4), 

– statisk friksjonskoeffisient (kapittel 5), 

– mekaniske egenskaper, herunder egenskaper med hensyn til prøving av skjærfasthet og bøyefasthet 

(kapittel 6). 

Dokumentasjon av følgende typer egnethet skal utføres i samsvar med kapittel 7 og/eller 8 i Det europeiske 

jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av XX.XX.2014, offentliggjort på Det 

europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu), dersom friksjonselementet er beregnet å være 

egnet for: 

– togdeteksjonssystemer basert på sporfelt, og/eller 

– vanskelige miljøforhold. 

Dersom en produsent ikke har tilstrekkelig driftserfaring (etter eget skjønn) med den foreslåtte 

konstruksjonen, skal en framgangsmåte for typevalidering gjennom driftserfaring (modul CV) være en del av 

framgangsmåten for vurdering av bruksegnethet. Før driftsprøvingene påbegynnes skal en egnet modul (CB 

eller CH1) benyttes for å sertifisere samtrafikkomponentens konstruksjon. 

Driftsprøvingene skal utføres etter anmodning fra produsenten, som skal inngå en avtale med et 

jernbaneforetak som vil bidra til en slik vurdering.  
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Egnetheten for togdeteksjon med systemer basert på sporfelt for friksjonselementer som skal brukes i 

delsystemer utenfor det virkeområdet som er angitt i kapittel 7 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske 

dokument ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av XX.XX.2014, offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu), kan dokumenteres ved hjelp av framgangsmåten for 

nyskapende løsninger beskrevet i nr. 6.1.3. 

Egnetheten for vanskelige miljøforhold ved hjelp av dynamometerprøving av friksjonselementer som skal 

brukes i delsystemer utenfor det virkeområdet som er angitt i nr. 8.2.1 i Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av XX.XX.2014, offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu), kan dokumenteres ved hjelp av framgangsmåten for 

nyskapende løsninger beskrevet i nr. 6.1.3.» 

d) Nr. 6.1.3 skal lyde: 

«6.1.3. Nyskapende løsninger 

Dersom en nyskapende løsning nevnt i artikkel 10a blir foreslått for en samtrafikkomponent, skal produsenten 

eller dennes representant som er etablert i Unionen, anvende framgangsmåten beskrevet i artikkel 10a.» 

e) I nr. 6.2.2.3 skal tredje ledd lyde: 

 «Som alternativ til å utføre prøvinger på to forskjellige sporhellinger, som fastsatt i nr. 5.4.4.4 i EN 14363:2005, kan 

det utføres prøvinger på bare én sporhelling dersom det dokumenteres at prøvingene omfatter alle de kontaktforholdene 

som er fastsatt i nr. 1.1 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2013/01/INT versjon 1.0 av 

11.2.2013, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu).» 

f) Nr. 6.2.3 skal lyde: 

«6.2.3. Nyskapende løsninger 

Dersom en nyskapende løsning nevnt i artikkel 10a blir foreslått for delsystemet «Rullende materiell — 

godsvogner», skal søkeren anvende framgangsmåten beskrevet i artikkel 10a.» 

5) I kapittel 7 «Gjennomføring» nr. 7.1.2 bokstav j) utgår annet punktum. 

6) I tillegg A utgår siste rad i tabell A.1. 

7) I tillegg C gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 9 skal bokstav l) lyde: 

«l) Dersom bremseanlegget krever samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på hjulets 

rulleflate», skal samtrafikkomponenten, i tillegg til å oppfylle kravene i nr. 6.1.2.5, være i samsvar med UIC-

standardblad 541-4:2010. Produsenten av friksjonselementet for bremser som virker på hjulets overflate, eller 

dennes representant som er etablert i Unionen, skal i så fall innhente UIC-godkjenning.» 

b) I nr. 14 skal annet ledd lyde: 

 «Når det gjelder bruken av bremseanlegg som virker på hjulets rulleflate, anses dette kravet å være oppfylt dersom 

samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate» i tillegg til å oppfylle kravene i 

nr. 6.1.2.5 er i samsvar med UIC-standardblad 541-4:2010, og dersom hjulet: 

– vurderes i samsvar med nr. 6.1.2.3, og 

– oppfyller kravene i nr. 15 i tillegg C.» 

8) I tillegg D gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes under den raden som inneholder teksten «Parkeringsbrems | 4.2.4.3.2.2» i cellen i kolonnen 

«Egenskaper som skal vurderes»: 

Friksjonselementer til bremser som 

virker på hjulets rulleflate 

4.2.4.3.5 — — 

6.1.2.5 Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument 

ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av 

XX.XX.2014 

Alle» 
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b) Raden som inneholder teksten «EN 15551:2009 + A1:2010» i cellen i kolonnen «Henvisning til obligatorisk standard», 

skal lyde: 

  «EN 15551:2009+A1:2010 6.2,  

6.2.3.1» 

c) Følgende rad innsettes under den raden som inneholder teksten «UIC-standardblad 542:2010» i cellen i kolonnen 

«Henvisning til obligatorisk standard»: 

  «UIC 541-4:2010 Alle» 

9) I tillegg E nr. 1 skal første ledd lyde: 

 «Fargen på sluttsignallykter skal være i samsvar med nr. 5.5.3 i EN 15153-1:2013.» 

10) I tillegg F innsettes følgende rad under raden med teksten «Glidevern (WSP)» i cellen i kolonnen «Element i delsystemet 

«Rullende materiell»»: 

«Friksjonselementer for bremser som virker på 

hjulets rulleflate 

4.2.4.3.5 X X X 6.1.2.5» 

 


