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Kommisjonsforordning om praktiske ordninger for utstedelse av felles
sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak - ber om innspill
Statens jernbanetilsyn har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide EØSposisjonsnotat for EU-kommisjonens forordning (EU) 2018/763 om praktiske ordninger for
utstedelse av felles sikkerhetssertifikat for jernbanevirksomheter (PA SSC). Forordningen er
vedlagt dette brevet.
Forordningen er en del av den fjerde jernbanepakken som trer i kraft fra 16. juni 2019, og den
må ses i sammenheng med bestemmelsene i jernbanesikkerhetsdirektivet (EU) 2016/798.
Forordningen omhandler bestemmelser om de praktiske ordningene som skal brukes av
jernbanevirksomheter når de sender søknad om felles sikkerhetssertifikat, enten det søkes om
nytt, oppdatert eller fornyet sertifikatet. Forordningen gir også bestemmelser for de praktiske
ordningene som den utstedende enhet skal forholde seg til i sitt arbeid med en søknad. Den vil
derfor ha stor praktisk betydning for virksomhetene.
Blant punktene som forordningen omhandler er plikter for Det europeiske jernbanebyrået
(Byrået) og nasjonale sikkerhetsmyndigheter, samt plikter for søkere. Tidsfrister fremgår også
av forordningen. Forordningens vedlegg I sier hva en søknad skal inneholde, mens vedlegg II
beskriver vurderingsprosessen. Prosessoversikter er inntatt i tilleggene i form av flytskjema.
Det vedlagte er en forordning noe som innebærer at dersom den tas inn i norsk rett, tas den inn
«som den er» og det er ikke rom for endringer i innholdet. Det vi særlig ønsker innspill på i
høringen er derfor mulige konsekvenser, både praktiske, administrative og økonomiske, for
virksomheten ved en eventuell innføring av forordningen i norsk rett.
Kommentarer kan sendes med post til Statens jernbanetilsyn, postboks 7113 St. Olavs plass,
0130 OSLO, på e-post til post@sjt.no eller elektronisk på https://eskjema.no/sjt_sd/skjema/SJT076/?lang=undefined.
Høringsfristen er 24. august 2018.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler om dere har spørsmål til høringen.

Med hilsen

Karianne Dahl-Nilsen
Avdelingsdirektør, Juridisk
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