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Kommisjonsforordning om etablering av felles sikkerhetsmetode for 

sikkerhetsstyringssystem - ber om innspill 

Statens jernbanetilsyn har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide EØS-

posisjonsnotat for EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/762 om etablering av 

felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem (CSM SMS). Forordningen er vedlagt 

dette brevet.  

 

Forordningen er en del av den fjerde jernbanepakken som trer i kraft fra 16. juni 2019, og den 

opphever de to gjeldende forordninger om felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar 

med krav til felles sikkerhetssertifikat (CSM CA (EU) 1158/2010 og 1169/2010). Deler av 

innholdet i CSM SMS er flyttet fra de to CSM CA. Forordningen omhandler kravene som stilles 

til virksomhetenes sikkerhetsstyringssystemer og den må ses i sammenheng med de 

overordnede bestemmelsene i jernbanesikkerhetsdirektivet (EU) 2016/798. Kravene for 

jernbaneforetak følger av forordningens Annex I, mens kravene for infrastrukturforvalter følger 

av Annex II. Det er ikke vesentlige forskjeller mellom de to kravsettene. 

 

Den overordnede strukturen i CSM SMS har en klar kobling til ISO 9001. Forordningen stiller 

detaljkravene til en virksomhets sikkerhetsstyringssystem, mens de overordnede kravene finnes 

i jernbanesikkerhetsdirektivet.  

 

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://e-

skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT076/?lang=undefined. 

 

Høringsfristen er 24. august 2018.  

 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler om dere har spørsmål til høringen.  
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Med hilsen 

 

 

Karianne Dahl-Nilsen  

Avdelingsdirektør, Juridisk 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 


