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Svar på høring om utkast til endringer i samtrafikkforskriften

Vi viser til departementets høringsbrev av 7. november i år.

Statens jembanetilsyn støtter de foreslåtte endringene. Vi vil imidlertid bemerke at det er
tilstrekkelig at henvisningen fra § 19 femte ledd er til § 21 og § 26. Disse bestemmelsene i
samtrafikkforskriften oppstiller krav til å inneha ytterligere tillatelser for ibruktaking i Norge når
kjøretøyet har fått tillatelse i en annen EØS-stat, og gjennomfører direktiv 2008/57/EF artikkel
21(5) som viser til artikkel 23 og 25, som omhandler "tilleggsgodkjenninger". Det tilsvarende
uttrykket i samtrafikkforskriften er "ytterligere tillatelser" som påkrevd etter § 21 annet ledd og §
26.

De foreslåtte endringene i vedlegg V og VI som har med verifisering av delsystemers samsvar
med nasjonale regler å gjøre, medfører at Statens jernbanetilsyn skal følge en nærmere angitt
fremgangsmåte når det utføres verifiseringer mot nasjonale tekniske regler. Dette påligger
tilsynet i egenskap av utpekt organ etter samtrafikkforskriften § 15 femte ledd. Alternativt kan
Statens jernbanetilsyn utpeke organer til å gjøre slike verifiseringer.

For tiden har ikke Statens jernbanetilsyn pekt ut noen organer i medhold av samtrafikkforskriften
§ 15 femte ledd, men dette kan bl.a. være aktuelt i forbindelse med innføringen av ny
kjøretøyforskrift som er planlagt sommeren 2012. Rollen som utpekt organ ble gitt Statens
jernbanetilsyn da samtrafikkforskriften ble vedtatt i mangel av andre reelle alternativer. I lys av
de endringene som senere har kommet, kan det være grunn til å se på om det fortsatt er
hensiktsmessig at denne oppgaven ligger hos tilsynet. Vi sikter på en nærmere dialog med
departementet om dette.

Med hilsen

Erik Ø. hnsen
Direktør


