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Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av 
kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om 

den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne 
med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer 

for godstrafikk»

Tilråding fra Utenriksdepartementet 12. september 2014, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 
27. juni 2014 ble vedlegg XIII (Transport) i EØS-
avtalen endret for å innlemme kommisjonsforord-
ning (EU) nr. 328/2012 om endring av forordning 
(EF) nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen 
for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 
«telematikkprogrammer for godstrafikk» i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjo-
nelle tog.

Formålet med kommisjonsforordningen er å 
sette i gang fase 1 av 3 i implementeringen av tele-
matikkprogrammer for godstrafikk. Forordningen 
gir detaljerte IT-spesifikasjoner og en hovedplan 
for utviklingen av systemet. Utviklingen skal 
foregå i fase 2 og ibruktaking utgjør fase 3. For-
målet med forordning (EC) nr. 62/2006, som kom-
misjonsforordningen gjør endringer i, er å legge 
forholdene til rette for en enklere informasjonsut-

veksling mellom aktører innen godstransport, 
uavhengig av land og operatør.

Godstrafikk med tog over lengre distanser 
involverer mange parter, som bl.a. avsender og 
mottaker, ofte flere jernbaneforetak og flere infra-
strukturforvaltere. For å gjøre godstransport med 
jernbane mer attraktivt sammenlignet med frakt 
av gods på vei som ofte omhandler færre parter, 
må blant annet kommunikasjon og samhandling 
mellom aktørene på jernbanen fungere på en god 
måte. Det har blitt utviklet flere ulike systemer i 
Europa, men disse har ikke kunnet kommunisere 
med hverandre på en tilfredsstillende måte. Det 
har derfor vært ønskelig med en felles tilnærming 
som sikrer utviklingen av et enhetlig system som 
alle aktører på jernbanen kan benytte. 

Kommisjonsforordning 328/2012 gjør 
endringer i forordning 62/2006. Formålet med 
forordning 62/2006 er å legge forholdene til rette 
for enklere informasjonsutveksling innen gods-
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transport på det transeuropeiske jernbanenettet, 
uavhengig av land og operatør. Det skal bidra til å 
styrke konkurranseevnen til godstransport på 
dette jernbanenettet. Forordningen inneholder 
grunnleggende minimumskrav til systemer og 
grensesnitt som skal etableres av de ulike aktø-
rene. Det endelige målet med forordning 62/2006 
er, ved hjelp av informasjonsutveksling, å styre 
godssendinger som påvirkes av et stort antall 
grensesnitt og gjøre overganger mellom ulike 
aktører enklere. Eksempler på dette er når et tog 
kjører over en landegrense og må få tildelt kjøre-
vei på sporet av en ny infrastrukturforvalter, eller 
når et nytt jernbaneforetak overtar togstammen 
for å stå for transporten videre. 

I og med at gjennomføring av kommisjonsfor-
ordningen medfører økonomiske forpliktelser for 
Norge i de kommende årene, er Stortingets sam-
tykke til godkjennelse av beslutningen i EØS-komi-
teen nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26. 

EØS-komiteens beslutning og kommisjonsfor-
ordning (EU) nr. 328/2012 i uoffisiell norsk over-
settelse følger som trykte vedlegg til proposi-
sjonen. 

2 Nærmere om 
kommisjonsforordningens innhold

Kommisjonsforordning 328/2012 utgjør fase 1 av 3 
i implementeringen av telematikkprogrammer for 
godstransport (TAF), og omhandler detaljerte IT-
spesifikasjoner og en hovedplan for utviklingen. 

Kommisjonsforordningen gjør endringer i for-
ordning 62/2006 i ny artikkel 4a som innfører 
visse plikter for jernbaneforetak, infrastrukturfor-
valtere, kjøretøyinnehavere og det europeiske 
jernbanebyrået ERA. Aktørene pålegges en plikt 
til å utvikle og anvende datasystemet i overens-
stemmelse med de funksjonelle kravspesifikasjo-
nene og hovedplanen det vises til i bilaget, og å 
forelegge for Kommisjonen en detaljert tidsplan 
for implementeringen av de enkelte funksjonene. 

Ny artikkel 4b pålegger ERA å utarbeide og 
holde oppdatert en hovedplan basert på Strate-
gisk europeisk gjennomføringsplan (SEDP). 
Hovedplanen skal omhandle prosessen fra kon-
sept til ferdig produkt for systemet.

Ny artikkel 4c pålegger statene å sikre at jern-
baneforetak, infrastrukturforvaltere og kjøretøy-
innehavere etablert i landet er informert om inn-
holdet i kommisjonsforordningen, og skal utpeke 
et nasjonalt kontaktpunkt for oppfølgningen av 
implementeringen av forordningen. Jernbanever-
ket har blitt utpekt til å inneha denne funksjonen.

Bilaget er oppdatert i punkt 7 hvor kommi-
sjonsforordningen tar inn referanser til detaljerte 
spesifikasjoner for utviklingen av TAF-systemet 
og for gjennomføring av TSI-en, herunder nær-
mere regler om anvendelse, overgangsstrategi og 
endringshåndtering. 

Videre er det oppdatert en del referanser både 
i forordningen og i bilagene. 

3 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 i beslutning 
nr. 133/2014 at vedlegg XIII (Transport) til EØS-
avtalen skal endres ved innlemming av kommi-
sjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om endring av 
forordning (EC) nr. 62/2006 om den tekniske spe-
sifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 
delsystemet «telematikkprogrammer for godstra-
fikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog. Beslutningen innlemmer sam-
tidig én annen rettsakt i EØS-avtalen. Denne er 
avhengig av at kommisjonsforordning (EU) nr. 
328/2012 tas inn i EØS-avtalen før den selv kan 
gjennomføres, men den krever ikke selv Stortin-
gets samtykke. I denne proposisjonen omtales 
derfor bare de delene av EØS-komiteens beslut-
ning som omhandler Kommisjonens gjennom-
føringsbeslutning (EU) nr. 328/2012.

EØS-komiteens beslutning inneholder en for-
tale og fire artikler. 

Beslutningens artikkel 1 fastsetter at avtalens 
vedlegg XIII endres ved at det tas inn et nytt strek-
punktpunkt i punkt 37h som skal lyde:
– 32012 R 0328: Kommisjonsforordning (EU) nr. 

328/2012 av 17. april 2012 (EUT L 106  av 
18.4.2012, s. 14)

Artikkel 2 slår fast at teksten til kommisjonsfor-
ordning (EU) nr. 328/2012 på islandsk og norsk, 
som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den euro-
peiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 
28. juni 2014, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt 
alle meddelelser etter avtalens artikkel 103  nr. 1.

Artikkel 4 fastsetter at beslutningen skal kunn-
gjøres i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende.

4 Forholdet til norsk rett

Forordning (EF) nr. 62/2006 er gjennomført i 
norsk rett gjennom forskrift 26. oktober 2007 nr. 
1197.
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Gjennomføring av kommisjonsforordning 
(EU) nr. 328/2012 i norsk rett vil kunne skje gjen-
nom forskrift gitt med hjemmel i jernbaneloven 
§ 16 og samtrafikkforskriften § 3. 

Statens jernbanetilsyn vil fastsette forskriften 
etter delegert myndighet i samtrafikkforskriften 
§ 3 (6). Forordningen vil bli gjennomført ved fast-
settelse av en egen gjennomføringsforskrift, i tråd 
med tidligere praksis for gjennomføring av forord-
ninger om tekniske spesifikasjoner for samtrafik-
kevne i jernbanesektoren. 

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ha økonomiske og 
administrative konsekvenser for det offentlige ved 
fase 2 og 3 av implementeringen, det vil si ved 
utviklingen og ibruktakelsen av systemet. Jern-
baneverket vil stå for de nødvendige investerin-
gene og den videre driften. Jernbaneverket har 
anslått den totale investeringskostnaden til å være 
omkring 22 millioner kroner og de årlige driftsut-
giftene til 2,6 millioner kroner. I tillegg kommer 
ca. 2,25 årsverk for etablering av et nasjonalt kon-
taktpunkt. Kostnaden for innføringen av TSI TAF 
vil komme i fase 2.

Samlede utgifter for Jernbaneverket til oppret-
telsen og drift av systemet vil dekkes innenfor 
Samferdselsdepartementets vedtatte budsjett. 

Kommisjonsforordningen vil ikke ha negative 
økonomiske og administrative konsekvenser for 
private. Systemet vil være til fordel for operatører 
som driver godstransport på jernbane, og særlig 
dersom transporten er grensekryssende eller 
innebærer flere jernbaneforetak. og 3. 

6 Konklusjon og tilrådning

Forordning 62/2006 danner grunnlaget for plikten 
til å utvikle og anvende TSI telematikkprogrammer 
for godstransport. Kommisjonsforordning 328/
2012 gjør endringer i forordning 62/2006 som med-
fører at telematikkprogrammene skal utvikles og 
anvendes. Det europeiske jernbanebyrået ERA, 
hvor Norge deltar, har sammen med europeiske 
jernbaneaktører utarbeidet den strategiske euro-
peiske gjennomføringsplanen (SEDP) som skal 
danne utgangspunktet for utviklingen av systemet. 
Systemet vil gi bedre informasjonsflyt på tvers av 
landegrensene, noe som skal bidra til å gjøre det 
enklere å drive internasjonal godstrafikk. 

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge god-
kjenner beslutningen i EØS-komiteen om innlem-
melse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning 
(EU) nr. 328/2012 om endring av forordning (EF) 
nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for 
samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «tele-
matikkprogrammer for godstrafikk» i det transeu-
ropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog. 
Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stor-
tinget om samtykke til godkjenning av EØS-komi-
teens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforord-
ning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifika-
sjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsys-
temet «telematikkprogrammer for godstrafikk». 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 
om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer 
for godstrafikk» i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i 

EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om 
den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk» 

I

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om inn-
lemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen 
for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk». 
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:
1. Kommisjonsforording (EU) nr. 328/2012 av 17. 

april 2012 om endring av forordning (EF) nr. 
62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for 
samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 
«telematikkprogrammer for godstrafikk» i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konven-
sjonelle tog1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

2. Kommisjonsforording (EU) nr. 280/2013 av 22. 
mars 2013 om endring av forordning (EF) nr. 
62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for 
samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 
«telematikkprogrammer for godstrafikk» i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konven-
sjonelle tog2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

3. EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 37h (kommisjons-
forordning (EF) nr. 62/2006) tilføyes følgende:

«, endret ved:
– 32012 R 0328: Kommisjonsforordning 

(EU) nr. 328/2012 av 17. april 2012 (EUT L 
106 av 18.4.2012, s. 14),

– 32013 R 0280: Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 280/2013 av 22. mars 2013 (EUT L 
84 av 23.3.2013, s. 17).»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 328/2012 og (EU) 
nr. 280/2013 på islandsk og norsk, som skal kunn-
gjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 28. juni 2014, forut-
satt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artik-
kel 103 nr. 1 er inngitt3.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 27. juni 2014.

For EØS-komiteen
Gianluca Grippa
Formann 
 

1 EUT L 106 av 18.4.2012, s. 14.
2 EUT L 84 av 23.3.2013, s. 17. 3 Forfatningsrettslige krav angitt.



6 Prop. 133 S 2013–2014
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«telematikkprogrammer for godstrafikk»

Vedlegg 2  

Kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 av 17. april 2012 
om endring av forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske 

spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 
delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro-

peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om sam-
trafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem1, 
særlig artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:
1) Kommisjonen har mottatt Det europeiske jern-

banebyrås anbefaling ERA/REC/SAF/06-
2011/INT av 12. mai 2011.

2) I hver teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne 
(TSI) bør det angis en strategi for gjennomfø-
ring av TSI-en og hvilke trinn som må gjen-
nomføres for å få til en gradvis overgang fra 
den nåværende til den endelige situasjonen, 
der overholdelse av TSI-en skal være normen. 
Strategien for å gjennomføre TSI-en for tele-
matikkprogrammer for godstrafikk (TAF) bør 
ikke utelukkende baseres på delsystemenes 
samsvar med kravene i TSI-en men bør også 
bygge på en samordnet gjennomføring.

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 62/2006 av 
23. desember 2005 om den tekniske spesifika-
sjonen for samtrafikkevne med hensyn til del-
systemet «telematikkprogrammer for godstra-
fikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog2 bør, der det er relevant, 
tilpasses kapittel 7 i kommisjonsforordning 
(EU) nr. 454/2011 av 5. mai 2011 om den tek-
niske spesifikasjonen for samtrafikkevne med 
hensyn til delsystemet «telematikkprogram-
mer for persontransport» i det transeuropeiske 
jernbanesystem3.

4) Jernbanesektorens representative organer på 
europeisk plan har i samsvar med artikkel 3 i 

forordning (EF) nr. 62/2006 sendt Europa-
kommisjonen en strategisk europeisk gjen-
nomføringsplan (SEDP) for gjennomføringen 
av delsystemet «telematikkprogrammer for 
godstrafikk». Det bør tas hensyn til dette 
arbeidet ved å endre vedlegg A til vedlegget. I 
vedlegg A nevnes de detaljerte spesifikasjoner 
som ligger til grunn for utviklingen av TAF-
systemet. Det må gjennomføres en endrings-
håndteringsprosess for disse dokumentene. 
Jernbanebyrået bør under denne prosessen 
ajourføre disse dokumentene for å klargjøre 
hvilken referanseversjon som gjelder for gjen-
nomføringen.

5) De enkelte tidsplanene for den strategiske 
europeiske gjennomføringsplanen som ble 
lagt fram i 2007, er foreldet. Jernbaneforetak, 
infrastrukturforvaltninger og vognansvarlige 
bør derfor oversende Kommisjonen, via sty-
ringskomiteen, deres detaljerte tidsplaner som 
angir mellomstadier, resultater og datoer for 
gjennomføringen av de enkelte funksjonene i 
TSI-en for delsystemet «telematikkprogram-
mer for godstrafikk». Alle avvik fra tidsplanene 
for den strategiske europeiske gjennomfø-
ringsplanen bør behørig dokumenteres med 
de forebyggende tiltak som er truffet for å 
begrense ytterligere forsinkelser. Under dette 
arbeidet bør det antas at endringsanmodnin-
ger som er behandlet i samsvar med avsnitt 
7.2.2 i vedlegget, vil bli vurdert.

6) Det er nødvendig å underrette alle adressater 
om deres forpliktelser si henhold til denne for-
ordning, særlig små godstransportører som 
ikke er medlemmer av jernbanesektorens 
representative organer.

7) Forordning (EF) nr. 62/2006 bør derfor 
endres.1 EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.

2 EUT L 13 av 18.1.2006, s. 1.
3 EUT L 123 av 12.5.2011, s. 11.
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8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i sam-
svar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved 
artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 62/2006 skal ny artikkel 4a, 
4b og 4c lyde:

«Artikkel 4a
1. Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltnin-

ger og vognansvarlige skal utvikle og inn-
føre datasystemet i samsvar med bestem-
melsene i kapittel 7 i vedlegget til denne for-
ordning, særlig i samsvar med de 
spesifikasjoner av funksjonskrav og med 
hovedplanen nevnt i avsnitt 7.1.2.

2. Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltnin-
ger og vognansvarlige skal innen 13. mai 
2012 oversende Kommisjonen, via styrings-
komiteen nevnt i avsnitt 7.1.4 i vedlegget, 
hovedplanen nevnt i avsnitt 7.1.2 basert på 
deres detaljerte tidsplaner som angir mel-
lomstadier, resultater og datoer for gjen-
nomføringen av de enkelte funksjonene i 
TSI-en for delsystemet «telematikkpro-
grammer for godstrafikk».

3. De skal rapportere til Kommisjonen via sty-
ringskomiteen nevnt i avsnitt 7.1.4 i vedleg-
get i henhold til bestemmelsene i kapittel 7 
i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 4b
1. Byrået skal offentliggjøre og ajourføre 

hovedplanen nevnt i avsnitt 7.1.2.
2. Byrået skal ajourføre de dokumenter som 

er nevnt i vedlegg A på grunnlag av de 
endringsanmodninger som vurderes innen 
13. mai 2012 i samsvar med endringshånd-
teringsprosessen beskrevet i avsnitt 7.2.2. 
Byrået skal innen 13. oktober 2012 sende 
en anbefaling til Kommisjonen om ajour-
føring av vedlegg A som angir hvilken refe-
ranseversjon som skal gjelde for gjennom-
føringen.

3. Byrået skal vurdere gjennomføringen av 
TAF med sikte på å avgjøre om de fastsatte 
målene og tidsfristene er oppnådd.

Artikkel 4c
Medlemsstatene skal sørge for at alle jern-

baneforetak, infrastrukturforvaltninger og 
vognansvarlige på deres territorium underret-

tes om denne forordning, og skal utpeke et 
nasjonalt kontaktpunkt for oppfølging av gjen-
nomføringen.»

Artikkel 2

I vedlegget til forordning (EU) nr. 62/2006 gjøres 
følgende endringer:
1) Avsnitt 7.1, 7.2 og 7.3 erstattes av teksten i ved-

legg I til denne forordning.
2) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg II til 

denne forordning.
3) I avsnitt 2.3.1, i leddet som begynner med 

«Visse tjenesteytere..», utgår teksten «(se også 
vedlegg A indeks 6)».

4) I avsnitt 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1 og 4.2.8.1 erstattes 
henvisningen til «indeks 1» med en henvisning 
til «tillegg F».

5) I avsnitt 4.2.1.1 skal følgende punktum:

«Opplysningene, herunder tilleggsopplysnin-
gene (for beskrivelse av opplysningene, se ved-
legg A indeks 3), er oppført i tabellen i vedlegg 
A indeks 3, der det i raden «Opplysninger i 
fraktbrevet» er angitt om de er obligatoriske 
eller valgfrie, og om de må oppgis av avsen-
deren eller suppleres av hovedjernbaneforeta-
ket.»

lyde:

«Opplysningene, herunder tilleggsopplysnin-
gene (for beskrivelse av opplysningene, se ved-
legg A – tillegg A, B, F og vedlegg 1 til tillegg 
B), er oppført i tabellen i vedlegg A – vedlegg 1 
til tillegg B , der det i raden «Opplysninger i 
fraktbrevet» er angitt om de er obligatoriske 
eller valgfrie, og om de må oppgis av avsen-
deren eller suppleres av hovedjernbanefore-
taket.»

6) I avsnitt 4.2.1.2 skal følgende punktum:

«De opplysningene som vognordrene skal 
inneholde avhengig av jernbaneforetakets 
rolle, er oppført i vedlegg A indeks 3, med angi-
velse av om de er obligatoriske eller valgfrie. 
Detaljerte formater for disse meldingene er 
fastsatt i vedlegg A indeks 1.»

lyde:

«De opplysningene som vognordrene skal 
inneholde avhengig av jernbaneforetakets 
rolle, er oppført i vedlegg A– tillegg A og B og 
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vedlegg 1 til tillegg B, med angivelse av om de 
er obligatoriske eller valgfrie. Detaljerte forma-
ter for disse meldingene er fastsatt i vedlegg A 
tillegg F.»

7) I avsnitt 4.2.2.1 erstattes «indeks 4» med «til-
legg F», og «indeks 1» erstattes med «tillegg F».

8) I avsnitt 4.2.11.2 erstattes «indeks 2» med «til-
legg D og F».

9) I avsnitt 4.2.11.3 erstattes «indeks 2» med «til-
legg A, B, F og vedlegg 1 til tillegg B».

10) I avsnitt 6.2 erstattes «indeks 1» med «tillegg 
E og F».

Artikkel 3

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

Denne forordning er bindende i alle deler og 
kommer direkte til anvendelse i alle medlems-
stater.

Utferdiget i Brussel, 17. april 2012.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

Vedlegg I

7.1.Nærmere regler for anvendelse av denne 
TSI-en
7.1.1. Innledning

Denne TSI-en gjelder delsystemet 
«telematikkprogrammer for godstra-
fikk». Dette delsystemet er funksjonelt 
i henhold til vedlegg II til direktiv 2008/
57/EF. Anvendelsen av denne TSI-en er 
derfor ikke avhengig av begrepet nytt, 
fornyet eller opprustet delsystem, slik 
det er vanlig for TSI-er som gjelder 
strukturelle delsystemer, unntatt når 
det er spesifisert i TSI-en.

TSI-en gjennomføres i faser:
– fase 1: detaljerte IT-spesifikasjoner, 

styringsmåter og hovedplan,
– fase 2: utvikling,
– fase 3: innføring.

7.1.2. Fase 1 – detaljerte IT-spesifikasjoner og 
hovedplan

De funksjonelle kravspesifikasjo-
nene som skal ligge til grunn for oven-
nevnte tekniske arkitektur i utviklingen 
og innføringen av datasystemet, er 
angitt i tillegg A-F i vedlegg A.

Den obligatoriske hovedplanen for 
datasystemet fra-utkast til levering 
basert på en strategisk europeisk gjen-
nomføringsplan (SEDP) som jernbane-
sektoren har utarbeidet, omfatter sen-
trale komponenter i systemarkitektu-
ren og fastsetter de viktigste 
aktivitetene som skal gjennomføres.

7.1.3. Fase 2 og 3 – utvikling og innføring
Jernbaneforetak, infrastrukturfor-

valtninger og vognansvarlige skal 
utvikle og innføre TAF-datasystemet i 
samsvar med bestemmelsene i kapittel 
7.

7.1.4. Styring, roller og ,ansvar
Utvikling og innføring skal foregå i 

en styringsstruktur med følgende aktø-
rer:

Styringskomiteen
Styringskomiteen skal ha følgende 

roller og ansvar:
1. Styringskomiteen skal fastsette en 

strategisk styringsstruktur for en 
effektiv og koordinert gjennomfø-
ring av arbeidet med TSI-en for del-
systemet «telematikkprogrammer 
for godstrafikk». Herunder inngår 
utforming av strategi, strategisk 
ledelse og prioritering. I denne for-
bindelse skal styringskomiteen ta 
hensyn til interessene til små fore-
tak, nyintredere i markedet og jern-
baneforetak som tilbyr særlige tje-
nester.

2. Styringskomiteen skal overvåke 
gjennomføringen. Den skal 
regelmessig og minst fire ganger i 
året rapportere til Europakommisjo-
nen om framdriften i forhold til 
hovedplanen. Styringskomiteen skal 
ved avvik fra hovedplanen treffe 
nødvendige tiltak for å tilpasse utvik-
lingen.

3. Styringskomiteen skal bestå av
– de representative organene for 

jernbanesektoren på europeisk 
plan, som definert i artikkel 3 nr. 
2 i forordning (EF) nr. 881/
2004/EF («representative orga-
ner i jernbanesektoren»),

– Det europeiske jernbanebyrå, og
– Kommisjonen.

4. Styringskomiteen skal ledes i felles-
skap av a) Kommisjonen og b) en 
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person nominert av jernbanesekto-
rens representative organer. Kom-
misjonen skal med hjelp av medlem-
mene av styringskomiteen lage et 
utkast til forretningsorden for denne 
styringskomiteen, som styringsko-
miteen skal være enig om.

5. Medlemmene av styringskomiteen 
kan foreslå for styringskomiteen at 
andre organisasjoner får delta som 
observatører, dersom det er gode 
tekniske og organisasjonsmessige 
grunner for å gjøre dette.

Berørte parter
Jernbaneforetak, infrastrukturfor-

valtninger og vognansvarlige skal opp-
rette en effektiv prosjektstyringsstruk-
tur som gjør det mulig å utvikle og inn-
føre TAF-systemet på en effektiv måte.

De ovennevnte berørte parter skal:
– treffe de tiltak og skaffe til veie de 

ressurser som er nødvendig for å 
gjennomføre denne forordning,

– etterleve prinsippene om tilgang til 
de felles komponentene i TSI-en for 
delsystemet «telematikkprogram-
mer for godstrafikk» som skal være 
tilgjengelige for alle markedsaktører 
til enhetlig, transparent og lavest 
mulig kostnad for tjenestene,

– sikre at alle markedsaktører har til-
gang til alle de utvekslede opplysnin-
gene som er nødvendige for å opp-
fylle sine juridiske forpliktelser og 
utføre sine oppgaver i samsvar med 
funksjonskravene i TSI-en for del-
systemet «telematikkprogrammer 
for godstrafikk»,

– beskytte fortroligheten i kunde-
forhold,

– opprette en ordning som gjør det 
mulig for «senttilkomne» å være 
med på utviklingen av delsystemet 
«telematikkprogrammer for god-
strafikk» og dra nytte av de fram-
skritt som er gjort på dette området 
når det gjelder felles komponenter 
på en måte som er tilfredsstillende 
både for de ovennevnte berørte par-
ter og for de «nytilkomne», særlig 
når det gjelder en rettferdig modell 
for kostnadsfordeling,

– rapportere om framdriften for gjen-
nomføringsplanene til styringskomi-

teen for delsystemet «telematikk-
programmer for godstrafikk». 
Denne rapporten skal også, dersom 
det er nødvendig, omfatte avvik fra 
hovedplanen.

Representative organer
De representative organene for jern-

banesektoren på europeisk plan, som 
definert i artikkel 3 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 881/2004/EF skal ha følgende 
roller og ansvarsområder:
– representere de enkelte medlem-

mene i styringskomiteen for TAF 
TSI,

– øke medlemmenes kunnskaper om 
hvilke forpliktelser de har i forbin-
delse med gjennomføringen av 
denne forordning,

– sikre at alle ovennevnte berørte par-
ter har løpende, fullstendig og retti-
dig tilgang til opplysninger om sta-
tus for arbeidet i styringskomiteen 
og eventuelle andre grupper slik at 
de kan sikre den enkelte represen-
tant interesser i forbindelse med 
gjennomføringen av TSI-en for del-
systemet «telematikkprogrammer 
for godstrafikk»,

– sikre effektiv informasjonsflyt fra de 
enkelte berørte parter til TAF-sty-
ringskomiteen slik at det tas behørig 
hensyn til de berørte parters 
interesser når det treffes beslutnin-
ger om påvirker utviklingen og inn-
føringen av delsystemet «telema-
tikkprogrammer for godstrafikk»,

– sikre effektiv informasjonsflyt fra 
TAF-styringskomiteen til de enkelte 
berørte parter slik at de berørte par-
ter er behørig informert om beslut-
ninger som påvirker utviklingen og 
innføringen av delsystemet «telema-
tikkprogrammer for godstrafikk».

7.2.Håndtering av endringer
7.2.1. Prosess for håndtering av endringer

Framgangsmåtene for endringssty-
ring skal utformes slik at de sikrer at 
det utføres en grundig nytte- og kost-
nadsanalyse ved endring, og at 
endringene gjennomføres på en kon-
trollert måte. Disse framgangsmåtene 
skal defineres, innføres, støttes og 
ledes av Det europeiske jernbanebyrå 
og skal omfatte:
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– identifisering av de tekniske 
begrensningene som ligger til 
grunn for endringen,

– en angivelse av hvem som tar ansva-
ret for framgangsmåtene for gjen-
nomføring av denne endringen,

– en framgangsmåte for å vurdere de 
endringene som skal gjennomføres,

– en strategi for endringsstyring, utga-
ver, overgang og gjennomføring,

– fastsettelse av ansvaret for forvalt-
ning av de detaljerte spesifikasjo-
nene og for både kvalitetssikring og 
konfigurasjonsstyring av dem.
Endringskontrollutvalget (Change 

Control Board – CCB) skal bestå av Det 
europeiske jernbanebyrå, representa-
tive organer for jernbanesektoren og 
nasjonale sikkerhetsmyndigheter. En 
slik deltaking fra partene skal sikre at 
de endringene som skal gjennomføres, 
settes i perspektiv, og at det gjøre en 
overordnet vurdering av virkningene. 
Kommisjonen kan utvide endringskon-
trollutvalget med flere parter dersom 
deres deltaking anses som nødvendig. 
CCB skal til slutt underlegges Det 
europeiske jernbanebyrås kontroll.

7.2.2. Særlig prosess for håndtering av 
endringer for dokumenter oppført i ved-
legg A til denne forordning

Endringskontrollen av dokumen-
tene oppført i vedlegg A til denne for-
ordning skal fastsettes av Det euro-
peiske jernbanebyrå i samsvar med føl-
gende kriterier:
1. De endringsanmodningene som 

berører dokumentene sendes enten 
gjennom de nasjonale sikkerhet-
smyndighetene, eller gjennom de 
representative organene for jernba-
nesektoren som opptrer på et euro-
peisk plan, som fastsatt i artikkel 3 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 881/2004, 
eller gjennom styringskomiteen for 
TAF TSI. Kommisjonen kan gi flere 
parter mulighet til å framlegge 
endringer dersom deres deltaking 
anses som nødvendig.

2. Det europeiske jernbanebyrå skal 
samle inn og lagre endringsanmod-
ningene.

3. Det europeiske jernbanebyrå skal 
framlegge endringsanmodningene 
for byråets egen arbeidsgruppe, 
som vil vurdere dem og utarbeide et 
forslag, eventuelt ledsaget av en 
økonomisk vurdering.

4. Deretter skal Det europeiske jernba-
nebyrå presentere endringsanmod-
ningen og det tilhørende forslaget 
for endringskontrollutvalget, som 
enten vil eller ikke vil vurdere eller 
utsette endringsanmodningen.

5. Dersom endringsanmodningen ikke 
vurderes, skal Det europeiske jern-
banebyrå sende anmoderen enten 
en begrunnelse for avslaget eller be 
om tilleggsopplysninger om utkastet 
til endringsanmodning.

6. Dokumentet skal endres på grunnlag 
av validerte endringsanmodninger.

7. Det europeiske jernbanebyrå skal 
sende en anbefaling til Kommisjo-
nen om å ajourføre vedlegg A 
sammen med et utkast til ny versjon 
av dokumentet, endringsanmodnin-
gene og byråets økonomiske vurde-
ring.

8. Den nye utgaven av dokumentet og 
den vurderte endringsanmodningen 
skal gjøres tilgjengelig på Det euro-
peiske jernbanebyrås nettsted.

9. Når ajourføringen av vedlegg A er 
offentliggjort i Den europeiske uni-
ons tidende, skal det europeiske 
jernbanebyrå gjøre den nye versjo-
nen av dokumentet tilgjengelig på 
sitt nettsted.
Dersom endringskontrollen berører 

elementer som er i allmenn bruk innen-
for TSI-en «Telematikkprogrammer for 
persontransport», skal endringene 
gjennomføres slik at de blir liggende så 
nært opptil den gjennomførte TSI-en 
«Telematikkprogrammer for person-
transport» som mulig, for å oppnå opti-
male synergivirkninger.
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 «VEDLEGG II

«VEDLEGG A

LISTE OVER FØLGEDOKUMENTER
Liste over obligatoriske spesifikasjoner

Indeksnr. Referanse Dokumentnavn Versjon

5 ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc TAF TSI – ANNEX A.5: Figures and 
Sequence Diagrams of the TAF TSI 
Messages

1.0

Tillegg Referanse Dokumentnavn Versjon

A ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX A 
(WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX B 
– WAGON AND INTERMODAL UNIT 
OPERATING DATABASE (WIMO)

1.0

B – Annex 1 ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_ 
Annex_1.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX B 
– WAGON AND INTERMODAL UNIT 
OPERATING DATABASE (WIMO) – 
ANNEX 1: WIMO DATA

1.0

C ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX C 
– REFERENCE FILES

1.0

D ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX D 
– INFRASTRUCTURE RESTRICTION 
NOTICE DATA

1.0

E ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX E 
– COMMON INTERFACE

1.0

F ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX F 
– TAF TSI DATA AND MESSAGE 
MODEL

1.0»
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