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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2007/32/EK IRÁNYELVE
(2007. június 1.)
a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK tanácsi
irányelv VI. mellékletének és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös
átjárhatóságáról szóló 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. mellékletének
módosításáról
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

Az alrendszer végső ellenőrzésének jelenlegi koncepciója
nem megfelelően egyértelmű és pontos. Ez annak ellenőrzéséből áll, hogy az alrendszer megfelel-e a 96/48/EK
irányelv és a 2001/16/EK irányelv rendelkezéseinek és
egyéb vonatkozó szabályozó rendelkezéseknek, valamint
hogy üzembe helyezhető-e, különösen az egyéb alrendszerek interfészeinek üzemi körülmények közötti ellenőrzésével.

(5)

Mindazonáltal léteznek olyan vizsgálatok, amelyeket a
gyártó végezhet el az elkülönített kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemen (IC) vagy alrendszeren, attól a végső környezettől függetlenül, amelyben
az IC-t vagy az alrendszert üzembe helyezik és használják. Ezek a „kapcsolat nélküli” vizsgálatok, amelyek
hasznosak és véglegesek, függetlenek attól a vasúti hálózattól, amelyen a gyártmányt üzembe helyezik.

(6)

Ezért indokolt a 96/48/EK irányelv és a 2001/16/EK
irányelv VI. mellékletében rendelkezni a gyártó abbéli
lehetőségéről, hogy kérelmezhesse az első lépés (tervezés
vagy előállítási fázis) vizsgálatait, amelyek a bejelentett
szervezet által kiállított közbenső hitelesítési nyilatkozatokhoz (ISV) vezetnek. Ezen ISV-k alapján a fővállalkozó
vagy a gyártó képes lesz „EK közbenső IC- vagy alrendszer-megfelelőségi nyilatkozatot” összeállítani az érintett
fázisra vonatkozóan.

(7)

A 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelvet ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a 96/48/EK tanácsi irányelv 21. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21c. cikkére,

tekintettel a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i
2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 21b. cikkére,

mivel:

(1)

A 96/48/EK irányelv 18. cikkével és a 2001/16/EK
irányelv 18. cikkével összhangban az ajánlatkérő vagy
annak hivatalos meghatalmazottja felkéri az általa erre
a célra kiválasztott bejelentett szervezetet, hogy alkalmazza az említett irányelvek VI. mellékleteiben említett
EK-hitelesítési eljárást.

(2)

A bejelentett szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány és a tanúsítványt kísérő műszaki dokumentumok
alapján az ajánlatkérő vagy annak hivatalos meghatalmazottja EK-hitelesítési nyilatkozatot állít ki.

(3)

A 96/48/EK irányelv VI. mellékletének 2. pontja és a
2001/16/EK irányelv VI. mellékletének 2. pontja kiköti,
hogy az alrendszert a következő szakaszok mindegyikében ellenőrizni kell: általános tervezés; az alrendszer
megépítése, különösen az építőmérnöki munkák, a rendszerelemek összeállítása, általános beállítás; és az alrendszer végső ellenőrzése.

(1) HL L 235., 1996.9.17., 6. o. A legutóbb a 2004/50/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 164., 2004.4.30., 114. o.)
módosított irányelv.
(2) HL L 110., 2001.4.20., 1. o. A legutóbb a 2004/50/EK irányelvvel
módosított irányelv.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 96/48/EK irányelv VI. melléklete helyébe az ezen irányelv
mellékletében szereplő szöveg lép.
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2. cikk

4. cikk

A 2001/16/EK irányelv VI. melléklete helyébe az ezen irányelv
mellékletében szereplő szöveg lép.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

3. cikk

5. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
ennek az irányelvnek 2007. december 2. előtt megfeleljenek. A
tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokat hivatalos
közzétételük alkalmával ilyen hivatkozásnak kell kísérni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 1-jén.
a Bizottság részéről
Jacques BARROT
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MELLÉKLET
„VI. MELLÉKLET
ALRENDSZEREK HITELESÍTÉSI ELJÁRÁSA
1.

BEVEZETŐ
Az EK-hitelesítés az az eljárás, amely során a bejelentett szervezet ellenőrzi és tanúsítja, hogy egy alrendszer:
— megfelel az irányelvben foglaltaknak,
— megfelel a Szerződésből eredő egyéb rendelkezéseknek és üzembe helyezhető.

2.

SZAKASZOK
A rendszeren a következő szakaszok mindegyikében ellenőrzést kell végrehajtani:
— általános tervezés,
— előállítás: az alrendszer megépítése, ezen belül például az építőmérnöki tevékenységek, a gyártás, a rendszerelemek összeszerelése és az általános beállítások,
— az alrendszer végső ellenőrzése.
A tervezési fázis (beleértve a típusvizsgálatokat) és a előállítási fázis során a fővállalkozó (vagy a gyártó) vagy a
Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be első lépésben.
Ebben az esetben ez(ek) a vizsgálat(ok) közbenső hitelesítési nyilatkozathoz (ISV) vezetnek, amelyet a fővállalkozó
(vagy a gyártó) által kiválasztott bejelentett szervezet állít ki. A szervezet pedig »EK közbenső alrendszer-megfelelőségi nyilatkozatot« állít össze az érintett fázis(ok)ra vonatkozóan.

3.

TANÚSÍTVÁNY
Az EK-hitelesítésért felelős bejelentett szervezet kiállítja az ajánlatkérő vagy annak a Közösség területén letelepedett
meghatalmazott képviselője számára a hitelesítési tanúsítványt, majd az ajánlatkérő vagy képviselője kiállítja az EKhitelesítési nyilatkozatot azon tagállam felügyeleti szerve számára, amelyben az alrendszert felszerelik és/vagy
működtetik.
Az EK-hitelesítésért felelős bejelentett szervezet megvizsgálja az alrendszer tervezését és előállítását.
Adott esetben, a bejelentett szervezet figyelembe veszi a »közbenső hitelesítési nyilatkozatot« (ISV) és annak érdekében, hogy kiállítsa az EK-hitelesítési tanúsítványt:
— Ellenőrzi, hogy az alrendszer
— a fővállalkozónak (vagy gyártónak) átadott, vonatkozó tervezési és előállítási ISV-k által lefedett, amennyiben
a bejelentett szervezetet felkérték erre a két fázisra,
— vagy előállításában megfelel a fővállalkozónak (vagy gyártónak) átadott, vonatkozó tervezési ISV-k által
lefedett minden szempontnak, amennyiben a bejelentett szervezetet felkérték erre a tervezési fázisra.
— Hitelesíti, hogy az ÁME követelményét helyesen teljesítik és megvizsgálja azokat a tervezési és előállítási elemeket,
amelyeket a fővállalkozónak (vagy gyártónak) átadott, vonatkozó tervezési és/vagy előállítási ISV-k nem
tárgyalnak.

4.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
A hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
— az infrastruktúra esetében: építési tervek, a földmunkák és a megerősítési munkálatok jóváhagyási jegyzőkönyvei,
betonozási vizsgálati és ellenőrzési jelentések, stb.,
— más alrendszerek esetén: a kivitelezéssel megegyező általános és részletes tervrajzok, elektromos kapcsolási rajzok
és a hidraulikus rendszer rajzai, vezérlőáramköri ábrák, adatfeldolgozó és automatikus rendszerek leírása, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek stb.,

L 141/65

HU

L 141/66

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

— az alrendszerbe beépített kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek listája, a 3. cikkben foglalt
hivatkozás szerint,
— az EK-megfelelőségi vagy használatra való alkalmasságról szóló nyilatkozatok példánya, amelyekkel a fent említett
rendszerelemeket az irányelv 13. cikke értelmében el kell látni, csatolva hozzá, adott esetben, a vonatkozó
számítási feljegyzéseket és a közös műszaki előírások alapján a bejelentett szervezetek által elvégzett próbákról
és vizsgálatokról felvett jegyzőkönyvek,
— adott esetben, a közbenső hitelesítési nyilatkozat(ok) (ISV) és – az ilyen esetben – EK közbenső alrendszermegfelelőségi nyilatkozat(ok) kísérik az EK hitelesítési tanúsítványt, beleértve a bejelentett szervezet által az
érvényességük tekintetében végzett hitelesítés eredményét,
— az EK-hitelesítésért felelős bejelentett szervezet által kiadott és ellenjegyzett tanúsítvány, csatolva a vonatkozó
számítási feljegyzéseket, amelyben igazolja, hogy a projekt megfelel ennek az irányelvnek és megemlíti az
esetleges, a tevékenységek végrehajtása során észrevételezett és vissza nem vont fenntartásait; az igazoláshoz
csatolni kell az ugyanezen testület által az 5.3. és 5.4. részben meghatározottak szerint elkészített ellenőrzési,
illetve vizsgálati jelentést a testület feladatával kapcsolatban.
5.

FELÜGYELET

5.1. Az EK-ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy az alrendszer előállítása során a műszaki dokumentációból származó
kötelezettségeket betartsák.
5.2. A gyártás ellenőrzését végző bejelentett szervezetnek állandó bejutást kell biztosítani az építkezések helyszínére, a
gyártóüzemekbe, a raktárterületekre és, ha indokolt, akkor az előregyártás és az ellenőrzés területeire, továbbá
általában véve minden olyan helyre, amelyet a testület munkája végzéséhez szükségesnek tart megtekinteni. Az
ajánlatkérő vagy a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselője köteles elküldeni vagy elküldetni az
összes, ezt a célt szolgáló dokumentumot, elsősorban az alrendszerre vonatkozó műszaki dokumentációt és kivitelezési terveket.
5.3. Az ennek az irányelvnek való megfelelés érdekében a megvalósítás ellenőrzéséért felelős bejelentett szervezet időszaki
felülvizsgálatot köteles végezni. Azok számára, akik a végrehajtásért felelősek, a bejelentett szervezetnek vizsgálati
jelentést kell készítenie. Szükség esetén a szervezet igényt tarthat arra is, hogy jelen legyen bizonyos építési szakaszoknál.
5.4. Ezenkívül a bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatásokat is tehet a munkaterületen vagy a gyártóüzemekben. Az ilyen látogatások idején a bejelentett szervezet teljes vagy részleges felülvizsgálatot végezhet. A megvalósításért felelős szervek részére ellenőrzési, illetve vizsgálati jelentést kell készítenie.
6.

BENYÚJTÁS
Az alrendszer működőképességének hitelesítéséért felelős bejelentett szervezet által kiadott hitelesítési tanúsítvány
alátámasztására a (4) bekezdésben említett teljes dokumentációt be kell nyújtani az ajánlatkérőnek vagy a Közösség
területén letelepedett meghatalmazott képviselőjének. A dokumentációt csatolni kell az EK-hitelesítési nyilatkozathoz,
amelyet az ajánlatkérő az érintett tagállam felügyeleti szervéhez köteles benyújtani.
A dokumentációból egy példányt az ajánlatkérő köteles megtartani az alrendszer teljes élettartama alatt. Kérésre
bármely más tagállamnak el kell küldeni a dokumentációt.

7.

KÖZZÉTÉTEL
Minden bejelentett szervezet köteles rendszeresen közzétenni a vonatkozó információkat a következőkről:
— a megkapott EK-hitelesítés igénylései
— a kiállított vagy elutasított közbenső hitelesítési nyilatkozatok (ISV-k)
— a kiállított vagy elutasított hitelesítési tanúsítványok.

8.

NYELV
Az EK-hitelesítési eljárásokkal kapcsolatos dokumentációkat és a levelezést annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén
kell folytatni, amelyben az ajánlatkérő vagy a Közösségen belüli meghatalmazott képviselője letelepedett, vagy amely
nyelvet az ajánlatkérő elfogad.”
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