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Utkast till

KOMMISSIONENS DIREKTIV

av den […]

om ändring av bilagorna II, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen 

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 
om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen1, särskilt artikel 30.3, och

av följande skäl:

(1) Åtgärder som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2008/57/EG och som 
rör en anpassning av bilagorna II–IX i det direktivet, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 29.4 i direktiv 2008/57/EG.

(2) Delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” består av markbaserad och 
fordonsbaserad utrustning, som bör betraktas som två separata delsystem. Bilaga II till 
direktiv 2008/57/EG bör därför ändras i enlighet med detta. 

(3) Utrustningen för mätning av strömförbrukning är fysiskt integrerad i den rullande 
materielen. Bilaga II till direktiv 2008/57/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4) I enlighet med artikel 17.3 i direktiv 2008/57/EG bör medlemsstaterna utse de organ 
som ska ansvara för att genomföra kontrollförfarandena när nationella bestämmelser är 
tillämpliga. Bilagorna V och VI till direktiv 2008/57/EG bör därför ändras för att 
specificera de förfaranden som dessa organ genomför.

(5) När det gäller avsnitt 2 i bilaga VI till direktiv 2008/57/EG och genomförandet av 
mellanliggande kontroller bör det anmälda organet först utfärda ett mellanliggande 
EG-kontrollintyg och sedan bör den sökande utfärda den därmed sammanhängande 
EG-förklaringen. Bilagorna V och VI till direktiv 2008/57/EG bör därför ändras i 
enlighet med detta.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den 
kommitté som inrättats enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

  
(1) EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1

Bilagorna II, V och VI till direktiv 2008/57/EG ska ersättas med texten i bilagorna I, II 
respektive III till detta direktiv.

Artikel 2

(1) Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2011 sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa bestämmelser. 

(2) När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter 
om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

(3) Skyldigheterna att införliva och genomföra detta direktiv ska inte gälla Republiken 
Cypern och Republiken Malta, så länge som inget järnvägssystem upprättats på deras 
territorier.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den […]

På kommissionens vägnar
Ordförande
José Manuel Barroso
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BILAGA I

"BILAGA II

DELSYSTEM

1. FÖRTECKNING ÖVER DELSYSTEMEN

Med avseende på tillämpningen av detta direktiv indelas järnvägssystemet

i delsystem, som motsvarar antingen

a) strukturellt definierade områden som

– infrastruktur,

– energi,

– markbaserad trafikstyrning och signalering,

– fordonsbaserad trafikstyrning och signalering,

– rullande materiel, eller

b) funktionellt definierade områden som

– drift och trafikledning,

– underhåll,

– telematikapplikationer avsedda för person- och godstrafik.

2. BESKRIVNING AV DELSYSTEMEN

För varje delsystem eller del av ett delsystem ska byrån vid utarbetandet av motsvarande 
TSD-förslag lägga fram ett förslag till förteckning över de driftskompabilitetskomponenter 
och aspekter som har anknytning till driftskompatibiliteten. Utan att det påverkar valet av 
vissa aspekter eller driftskompatibilitetskomponenter, eller den ordning i vilken delsystemen 
anpassas till TSD:er, ska delsystemen särskilt inbegripa följande:

2.1. INFRASTRUKTUR

Spår, spårväxlar, konstbyggnader (broar, tunnlar m.m.), infrastruktur vid stationer 
(plattformar och lastkajer, tillfartsanordningar inbegripet för rörelsehindrades behov m.m.) 
samt säkerhets- och skyddsutrustning.
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2.2. Energi

Strömförsörjningssystem, inklusive kontaktledningar, och den markbaserade delen av 
systemet för mätning av strömförbrukningen. 

2.3. Markbaserad trafikstyrning och signalering 

All markbaserad utrustning som är nödvändig för att säkerställa säkerhet, styrning och 
kontroll för trafiken med tåg för vilka godkännande att trafikera järnvägsnätet har utfärdats.

2.4. Fordonsbaserad trafikstyrning och signalering 

All fordonsbaserad utrustning som är nödvändig för att säkerställa säkerhet, styrning och 
kontroll för trafiken med tåg för vilka godkännande att trafikera järnvägsnätet har utfärdats.

2.5. Drift och trafikledning

Förfaranden och utrustning som krävs för en sammanhängande drift av de olika strukturella 
delsystemen, både under normala förhållanden och begränsad drift, inbegripet 
tågsammansättning och framförande av tåg, trafikplanering och trafikledning.

De yrkeskvalifikationer som kan krävas för gränsöverskridande trafik.

2.6. Telematikapplikationer

I överensstämmelse med bilaga I består detta delsystem av följande två delar:

a) Applikationer som ingår i servicen till passagerarna, bland annat system som ger 
information till resande före och under resan, biljettbokningssystem, 
betalningssystem, bagagehantering, anslutningssamordning mellan tåg och med 
andra transportsätt.

b) Applikationer för godstrafiken, bland annat informationssystem (övervakning i 
realtid av gods och tåg), ranger- och tilldelningssystem, reservering, betalnings- och 
faktureringssystem, anslutningssamordning med andra transportsätt, utfärdande av 
elektroniska följedokument.

2.7. Rullande materiel

Strukturen, styr- och kontrollsystem för all tågutrustning, strömavtagarsystem, drivsystem och 
energiomvandlingssystem, fordonsbaserad utrustning för mätning av strömförbrukning, 
bromssystem, koppel, löpverk (boggier, axlar) och hjulupphängning, dörrar, gränssnitt mellan 
människa och maskin (förare, tågpersonal, passagerare inbegripet för rörelsehindrades behov), 
aktiva eller passiva säkerhetsanordningar, anordningar som krävs för passagerarnas och 
tågpersonalens hälsa.

2.8. Underhåll

Förfaranden, utrustning, enheter för underhållslogistik, resurser som medger utförande av 
obligatoriskt avhjälpande och förebyggande underhåll som krävs för att säkerställa 
driftskompatibiliteten i järnvägssystemet och garantera nödvändiga prestanda.”
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BILAGA II

"BILAGA V

KONTROLLFÖRKLARINGAR FÖR DELSYSTEM

1. EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR FÖR DELSYSTEM 

EG-kontrollförklaringen och åtföljande dokument ska vara daterade och undertecknade.

Förklaringen ska grundas på de uppgifter som framkommit vid EG-kontrollförfarandet för 
delsystem enligt avsnitt 2 i bilaga VI. Den ska avfattas på samma språk som det tekniska 
underlaget och innehålla åtminstone följande uppgifter:

– Hänvisningar till direktivet.

– Namn på och adress till den upphandlande enheten eller tillverkaren, eller dess i 
Europeiska unionen etablerade behöriga ombud. (Firmanamn och fullständig adress ska 
uppges. Om det är fråga om ett behörigt ombud ska den upphandlande enhetens eller 
tillverkarens firmanamn också uppges.)

– Kortfattad beskrivning av delsystemet.

– Namn och adress för det anmälda organ som utfört det EG-kontrollförfarande som avses i 
artikel 18.

– Hänvisningar till dokumenten i det tekniska underlaget.

Alla relevanta, tillfälliga eller slutliga bestämmelser som delsystemet ska uppfylla, särskilt 
sådana som gäller eventuella begränsningar av eller villkor för driften.

– Om EG-förklaringen är tillfällig ska giltighetstid anges.

– Uppgifter om undertecknaren.

När det i bilaga VI hänvisas till den mellanliggande EG-kontrollförklaringen ska 
bestämmelserna i detta avsnitt tillämpas på denna förklaring.

2. KONTROLLFÖRKLARINGAR FÖR DELSYSTEM NÄR NATIONELLA BESTÄMMELSER ÄR 
TILLÄMPLIGA

När det i bilaga VI hänvisas till kontrollförklaringen för delsystem och nationella 
bestämmelser är tillämpliga ska bestämmelserna i avsnitt 1 gälla i tillämpliga delar för denna 
förklaring.
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BILAGA III

"BILAGA VI

KONTROLLFÖRFARANDE FÖR DELSYSTEM

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

Kontrollförfarandet för ett delsystem omfattar kontroll och intygande av att ett delsystem

– har utformats, byggts och installerats på ett sådant sätt att delsystemet uppfyller de 
väsentliga krav som gäller för det, och

– kan godkännas för att tas i bruk.

2. EG-KONTROLLFÖRFARANDE

2.1. Inledning

EG-kontroll är det förfarande genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att 
delsystemet

– överensstämmer med relevanta TSD:er,

– överensstämmer med andra regler som ska tillämpas i enlighet med fördraget. 

2.2. Delar av delsystemet och etapper i förfarandet

2.2.1 Mellanliggande kontrollintyg

Om det anges i TSD:erna, eller i förekommande fall på den sökandes begäran, kan 
delsystemet delas upp i bestämda delar eller kontrolleras under bestämda etapper av 
kontrollförfarandet.

Den mellanliggande kontrollen är det förfarande genom vilket ett anmält organ kontrollerar 
och certifierar bestämda delar av delsystemet eller bestämda etapper av kontrollförfarandet.

Varje mellanliggande kontroll leder till att ett mellanliggande EG-kontrollintyg utfärdas av 
det anmälda organ som utsetts av den sökande, som därefter, i tillämpliga fall, ska utfärda en 
mellanliggande EG-kontrollförklaring. Det mellanliggande kontrollintyget och den 
mellanliggande kontrollförklaringen ska innehålla hänvisningar till de TSD:er som 
överensstämmelsen har bedömts i förhållande till.

2.2.2 Delar av delsystemet 

Den sökande kan ansöka om en mellanliggande kontroll för varje del. Varje del ska då 
kontrolleras under varje etapp såsom anges i avsnitt 2.2.3.
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2.2.3 Etapper i kontrollförfarandet

Delsystemet, eller bestämda delar av delsystemet, ska kontrolleras i var och en av följande 
etapper:

– Den allmänna utformningen.

– Produktion: uppbyggnad, inbegripet särskilt ingenjörsarbetet, tillverkning, montering av 
komponenterna och slutjustering av hela delsystemet.

– Slutlig provning.

Den sökande kan ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för utformningsskedet 
(inklusive typprovning) och för produktionsskedet.

2.3. Kontrollintyg

2.3.1. Det anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen ska bedöma utformning, produktion 
och slutlig provning av delsystemet och utfärda ett EG-kontrollintyg för den sökande, som 
därefter ska utfärda EG-kontrollförklaringen. EG-kontrollintyget ska innehålla hänvisningar 
till de TSD:er som överensstämmelsen har bedömts i förhållande till.

Om delsystemets överensstämmelse med alla relevanta TSD:er inte har bedömts (t.ex. vid 
undantag, partiell tillämpning av TSD:er vid ombyggnad eller modernisering, vid 
övergångsperioder i en TSD eller vid specialfall) ska det i EG-intyget exakt anges för vilken 
eller vilka TSD:er eller vilka delar av TSD:er som det anmälda organet inte har undersökt om 
kravet på överensstämmelse uppfylls under EG-kontrollförfarandet.

2.3.2. Om mellanliggande EG-kontrollintyg har utfärdats ska det anmälda organ som ansvarar 
för EG-kontrollen av delsystemet beakta dessa mellanliggande EG-kontrollintyg, och innan 
det utfärdar EG-kontrollintyget

– kontrollera att de mellanliggande EG-kontrollintygen korrekt uppfyller de relevanta kraven 
i TSD:erna, 

– kontrollera alla aspekter som inte omfattas av mellanliggande EG-kontrollintyg, och

– kontrollera den slutliga provningen av delsystemet som helhet.

2.4. Tekniskt underlag

Det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska innehålla

– tekniska egenskaper rörande utformningen inklusive allmänna ritningar och detaljritningar 
när det gäller utförandet, elektriska och hydrauliska diagram, styrkretsdiagram, 
beskrivningar av datasystem och automatiska system, dokumentation om drift och 
underhåll osv., som har relevans för delsystemet ifråga,

– en förteckning över driftskompatibilitetskomponenter som avses i artikel 5.3 d och som 
ingår i delsystemet,
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– kopior av de EG-försäkringar om överensstämmelse eller lämplighet för användning som 
ska vara utfärdade för ovannämnda komponenter i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 13 i direktivet, vid behov åtföljda av tillhörande beräkningar och av en kopia av de 
provnings- och undersökningsprotokoll som upprättats av de anmälda organen på grundval 
av gemensamma tekniska specifikationer,

– mellanliggande EG-kontrollintyg, om sådana finns tillgängliga och, i så fall, om det är 
relevant, mellanliggande EG-kontrollförklaringar som åtföljer EG-kontrollförklaringen, 
inklusive resultatet av det anmälda organets kontroll av intygens giltighet,

– EG-kontrollintyg, med tillhörande beräkningar och undertecknat av det anmälda organ som 
ansvarar för EG-kontrollen, om att delsystemet överensstämmer med kraven i den eller de 
relevanta TSD:erna; intyget ska innehålla eventuella förbehåll som givits under arbetets 
utförande och inte dragits tillbaka; EG-kontrollintyget ska även åtföljas av inspektions- och 
kontrollrapporter som det anmälda organet enligt avsnitt 2.5.3 och 2.5.4 nedan utarbetat
inom ramen för sitt uppdrag,

– EG-intyg som utfärdats i enlighet med annan lagstiftning som ska tillämpas i 
överensstämmelse med fördraget.

– Om det krävs en säker integrering enligt kommissionens förordning 352/2009/EG ska den 
sökande se till att det tekniska underlaget innehåller bedömarens rapport om de 
gemensamma säkerhetsmetoderna för riskbedömning enligt artikel 6.3 i 
direktiv 2004/49/EG.

2.5. Övervakning

2.5.1. Syftet med EG-övervakningen är att säkerställa att de skyldigheter som följer av det 
tekniska underlaget fullgörs under uppbyggnaden av delsystemet.

2.5.2. Det anmälda organ som ansvarar för att kontrollera utförandet ska ha permanent 
tillträde till byggplatser, tillverkningsanläggningar, lagerutrymmen och, i 
förekommande fall, till prefabriceringsanläggningar, provningsanläggningar och mer 
generellt till alla de platser som organet anser sig behöva ha tillgång till för att utföra 
sitt uppdrag. Det anmälda organet ska från den sökande få alla dokument som 
organet kan ha nytta av för detta ändamål, bl.a. införandeplaner och teknisk 
dokumentation för delsystemet.

2.5.3. Det anmälda organ som ansvarar för övervakningen av utförandet ska regelbundet 
genomföra kontroller för att försäkra sig om överensstämmelsen med den eller de 
relevanta TSD:erna. Det ska vid dessa tillfällen överlämna en kontrollrapport till de 
parter som ansvarar för utförandet. Organet kan behöva närvara vid vissa moment i 
arbetet.

2.5.4. Det anmälda organet får också avlägga oanmälda besök på byggarbetsplatsen eller i 
tillverkningsanläggningarna. Vid dessa besök får det anmälda organet göra 
fullständiga eller partiella kontroller. Organet ska överlämna en inspektionsrapport 
och i förekommande fall en kontrollrapport till de parter som ansvarar för utförandet.

2.5.5. I syfte att utfärda den EG-försäkran om lämplighet för användning som avses i 
avsnitt 2 i bilaga IV ska det anmälda organet kunna övervaka ett delsystem där en 
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driftskompatibilitetskomponent är monterad för att, om motsvarande TSD så kräver, 
bedöma dess lämplighet för användning i avsedd järnvägsmiljö.

2.6. Deponering

Hela det tekniska underlag som avses i punkt 2.4 ska deponeras hos den sökande och utgöra 
stöd för det eller de eventuella mellanliggande EG-kontrollintyg som utfärdats av det anmälda 
organ som ansvarar för detta eller utgöra stöd för det kontrollintyg som utfärdas av det 
anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen av delsystemet. Det tekniska underlaget ska 
bifogas den EG-kontrollförklaring som den sökande ska överlämna till den behöriga 
myndighet till vilken den sökande inger ansökan om godkännande att ta i bruk.

Den sökande ska behålla en kopia av underlaget under delsystemets hela livslängd. 
Underlaget ska överlämnas till de medlemsstater som begär detta.

2.7. Offentliggörande

Varje anmält organ ska regelbundet offentliggöra relevant information om

– ansökningar om EG-kontroll och mellanliggande kontroll,

– ansökningar om bedömning av driftskompatibilitetskomponenter överensstämmelse 
och/eller lämplighet för användning,

– utfärdade eller avvisade mellanliggande EG-kontrollintyg,

– utfärdade eller avvisade EG-intyg om överensstämmelse och/eller lämplighet för 
användning,

– utfärdade eller avvisade EG-kontrollintyg.

2.8. Språk

Underlag och korrespondens om EG-kontrollförfaranden ska vara avfattade på ett av EU:s 
officiella språk i den medlemsstat där den sökande är etablerad, eller på ett av EU:s officiella 
språk som den sökande godkänner.

3. KONTROLLFÖRFARANDE NÄR NATIONELLA BESTÄMMELSER ÄR
TILLÄMPLIGA

3.1. Inledning

Kontrollförfarandet när nationella föreskrifter är tillämpliga är det förfarande genom vilket det 
organ som utsetts enligt artikel 17.3 (utsett organ) kontrollerar och intygar att delsystemet 
följer de nationella bestämmelser som anmälts i enlighet med artikel 17.3.

3.2. Kontrollintyg

Det utsedda organ som ansvarar för kontrollförfarandet när nationella bestämmelser är 
tillämpliga ska utfärda kontrollintyget för den sökande.
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I intyget ska det anges exakt för vilka nationella bestämmelser som det utsedda organet har 
undersökt om kravet på överensstämmelse uppfylls under kontrollförfarandet, inklusive de 
bestämmelser som rör delar som omfattas av undantag från en TSD, ombyggnad eller 
modernisering.

Om nationella bestämmelser gäller de delsystem som ett fordon består av ska det utsedda 
organet dela in intyget i två delar: en del med uppgifter om vilka nationella bestämmelser som 
strikt rör den tekniska kompatibiliteten mellan fordonet och det berörda nätet, och den andra 
delen för alla andra nationella bestämmelser.

3.3. Tekniskt underlag

Det tekniska underlag som åtföljer kontrollintyget när nationella bestämmelser är tillämpliga 
ska bifogas det tekniska underlag som avses i punkt 2.4 och ska innehålla de tekniska data 
som är relevanta för bedömningen av delsystemets överensstämmelse med de nationella 
bestämmelserna.”


