
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2011/18/UE 

z dnia 1 marca 2011 r. 

zmieniająca załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 
w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interopera
cyjności systemu kolei we Wspólnocie ( 1 ), w szczególności jej 
art. 30 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Środki zmieniające elementy inne niż istotne dyrektywy 
2008/57/WE i odnoszące się do dostosowania załącz
ników II–IX do niej przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
29 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE. 

(2) Podsystem „Sterowanie” składa się z urządzeń przytoro
wych i pokładowych, które należy uznawać za dwa 
oddzielne podsystemy. Należy zatem odpowiednio 
zmienić załącznik II do dyrektywy 2008/57/WE. 

(3) Urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej są 
fizycznie zintegrowane z taborem. Należy zatem odpo
wiednio zmienić załącznik II do dyrektywy 2008/57/WE. 

(4) Zgodnie z art. 17 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE państwa 
członkowskie wyznaczają podmioty odpowiedzialne za 
dokonanie weryfikacji procedur w przypadku przepisów 
krajowych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącz
niki V i VI do dyrektywy 2008/57/WE w celu sprecyzo
wania procedur stosowanych przez te podmioty. 

(5) W odniesieniu do sekcji 2 załącznika VI do dyrektywy 
2008/57/WE oraz odniesienia do pośredniego potwier
dzenia weryfikacji jednostka notyfikowana powinna 
najpierw sporządzić certyfikat pośredniego potwierdzenia 
weryfikacji WE, a następnie wnioskodawca powinien 
sporządzić stosowną deklarację WE. Należy zatem odpo
wiednio zmienić załączniki V i VI do dyrektywy 
2008/57/WE. 

(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne 
z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 29 ust. 1 
dyrektywy 2008/57/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Załączniki II, V i VI do dyrektywy 2008/57/WE zastępuje się, 
odpowiednio, tekstem załączników I, II i III do niniejszej dyrek
tywy. 

Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

2. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają 
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towa
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego 
odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 

3. Obowiązki w zakresie transpozycji i wdrożenia niniejszej 
dyrektywy nie mają zastosowania do Republiki Cypryjskiej 
i Republiki Malty, dopóki na ich terytoriach nie powstanie 
system kolei.
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Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK II 

PODSYSTEMY 

1. Wykaz podsystemów 

Do celów niniejszej dyrektywy system stanowiący system kolei można podzielić na następujące podsystemy: 

a) strukturalne: 

— infrastruktura, 

— energia, 

— sterowanie – urządzenia przytorowe, 

— sterowanie – urządzenia pokładowe, 

— tabor; 

b) eksploatacyjne: 

— ruch kolejowy, 

— utrzymanie, 

— aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów towarowych. 

2. Opis podsystemów 

Dla każdego podsystemu lub części podsystemu Agencja w czasie sporządzania projektu odpowiednich TSI propo
nuje wykaz składników i aspektów dotyczących interoperacyjności. Nie przesądzając o wyborze aspektów 
i składników odnoszących się do interoperacyjności ani o kolejności, w jakiej podlegać będą one TSI, podsystemy 
obejmować będą następujące elementy: 

2.1. Infrastruktura 

Tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne (mosty, tunele itd.), infrastruktura towarzysząca na stacjach (perony, strefy 
dostępu, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się itd.), urządzenia bezpieczeństwa 
i urządzenia ochronne. 

2.2. Energia 

System elektryfikacji, w tym linie napowietrzne oraz przytorowa część systemu pomiaru zużycia energii elektrycznej. 

2.3. Sterowanie – urządzenia przytorowe 

Wszelkie przytorowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na 
sieci. 

2.4. Sterowanie – urządzenia pokładowe 

Wszelkie pokładowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na 
sieci. 

2.5. Ruch kolejowy 

Procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów struktural
nych, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, w tym w szczególności przygotowanie 
składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem. 

Kwalifikacje zawodowe, jakie mogą być wymagane do realizacji usług transgranicznych.
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2.6. Aplikacje telematyczne 

Zgodnie z załącznikiem I podsystem ten obejmuje dwa elementy: 

a) aplikacje dla przewozów pasażerskich, w tym systemy informowania pasażerów przed podróżą i w czasie jej 
trwania, systemy rezerwacji i płatności, zarządzanie bagażem oraz zarządzanie połączeniami między pociągami 
oraz z innymi środkami transportu; 

b) aplikacje dla przewozów towarowych, w tym systemy informowania (monitorowanie ładunków i pociągów 
w czasie rzeczywistym), systemy zestawiania i przydziału, systemy rezerwacji, płatności i fakturowania, zarzą
dzanie połączeniami z innymi środkami transportu oraz sporządzanie elektronicznych dokumentów towarzy
szących. 

2.7. Tabor 

Struktura, systemy sterowania dla wszelkiego wyposażenia pociągów, odbieraki prądu, elementy trakcyjne 
i urządzenia do przetwarzania energii, pokładowe urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej, urządzenia 
hamujące, sprzęgi i urządzenia biegowe (wózki, osie itd.) oraz zawieszenia, drzwi, interfejsy człowiek/maszyna 
(maszynista, personel pokładowy i pasażerowie, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poru
szania się), pasywne i aktywne urządzenia bezpieczeństwa oraz wyposażenie na potrzeby zdrowotne pasażerów 
i personelu pokładowego. 

2.8. Utrzymanie 

Procedury, urządzenia towarzyszące, centra logistyczne dla prac związanych z utrzymaniem oraz rezerwy umożli
wiające obowiązkowe utrzymanie korekcyjne i profilaktyczne celem zapewnienia interoperacyjności systemu kole
jowego oraz wymaganej wydajności.”
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK V 

DEKLARACJA WERYFIKACJI PODSYSTEMÓW 

1. Deklaracja weryfikacji WE podsystemów 

Deklaracja weryfikacji WE oraz dokumentacja towarzysząca muszą być oznaczone datą i podpisane. 

Deklaracja musi opierać się na informacjach uzyskanych z zastosowania procedury weryfikacji WE podsystemów 
określonej w sekcji 2 załącznika VI. Deklaracja musi być sporządzona w tym samym języku, w jakim napisana jest 
dokumentacja techniczna, i musi zawierać co najmniej: 

— odniesienie do dyrektywy, 

— nazwę i adres podmiotu zamawiającego lub producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego swą 
siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (wraz z nazwą handlową oraz pełnym adresem; w przypadku upoważ
nionego przedstawiciela należy podać także nazwę handlową podmiotu zamawiającego lub producenta), 

— krótki opis podsystemu, 

— nazwę i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła weryfikację WE, o której mowa w art. 18, 

— odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej, 

— wszelkie odpowiednie tymczasowe lub ostateczne przepisy, jakim podlegają podsystemy, oraz w szczególności, 
w stosownych przypadkach, ewentualne ograniczenia lub warunki eksploatacji, 

— jeśli tymczasowa: okres ważności deklaracji WE, 

— tożsamość sygnatariusza. 

W przypadku odniesienia w załączniku VI do deklaracji WE pośredniego potwierdzenia weryfikacji, do deklaracji tej 
stosuje się przepisy niniejszej sekcji. 

2. Deklaracja weryfikacji podsystemów w przypadku przepisów krajowych 

W przypadku odniesienia w załączniku VI do deklaracji weryfikacji podsystemów w przypadku przepisów krajowych, 
do tej deklaracji zastosowanie mają przepisy sekcji 1 z uwzględnieniem odpowiednich zmian.”

PL 2.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57/25



ZAŁĄCZNIK III 

„ZAŁĄCZNIK VI 

PROCEDURA WERYFIKACYJNA DLA PODSYSTEMÓW 

1. PRZEPISY OGÓLNE 

Procedura weryfikacyjna dla podsystemów obejmuje sprawdzenie i potwierdzenie certyfikatem, że podsystem: 

— został zaprojektowany, zbudowany i zainstalowany w sposób umożliwiający spełnienie niezbędnych dotyczą
cych go wymogów, oraz 

— może zostać dopuszczony do eksploatacji. 

2. PROCEDURA WERYFIKACYJNA WE 

2.1. Wprowadzenie 

Weryfikacja WE jest procedurą, w ramach której jednostka notyfikowana sprawdza i potwierdza certyfikatem, że 
podsystem: 

— jest zgodny z odpowiednimi TSI, 

— jest zgodny z innymi przepisami wynikającymi z Traktatu. 

2.2. Części podsystemów i etapy 

2.2.1. Pośrednie potwierdzenie weryfikacji 

Jeżeli przewiduje to TSI lub – w stosownych przypadkach – na wniosek wnioskodawcy podsystem można 
podzielić na określone części lub sprawdzić na określonych etapach procedury weryfikacyjnej. 

Pośrednie potwierdzenie weryfikacji (ISV) jest procedurą, w ramach której jednostka notyfikowana sprawdza 
i potwierdza certyfikatem określone części podsystemu lub określone etapy procedury weryfikacyjnej. 

Każde pośrednie potwierdzenie weryfikacji prowadzi do wydania certyfikatu WE pośredniego potwierdzenia wery
fikacji przez jednostkę notyfikowaną wybraną przez wnioskodawcę, który z kolei sporządza deklarację WE 
pośredniego potwierdzenia weryfikacji. Certyfikat pośredniego potwierdzenia weryfikacji i deklaracja pośredniego 
potwierdzenia weryfikacji muszą zawierać odniesienie do TSI, których dotyczyła ocena zgodności. 

2.2.2. Części podsystemu 

Wnioskodawca musi złożyć wniosek o pośrednie potwierdzenie weryfikacji dla każdej części. Każda część jest 
sprawdzana na każdym etapie zgodnie z sekcją 2.2.3. 

2.2.3. Etapy procedury weryfikacyjnej 

Podsystem lub określone części podsystemu sprawdza się na każdym z następujących etapów: 

— całościowy projekt, 

— produkcja: budowa, w tym w szczególności prace w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, produkcja, montaż 
składników oraz całościowe dostosowanie, 

— testy końcowe. 

Wnioskodawca może złożyć wniosek o pośrednie potwierdzenie weryfikacji dla etapu projektu (włącznie 
z badaniami typu) oraz dla etapu produkcji. 

2.3. Certyfikat weryfikacji 

2.3.1. Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za weryfikację WE dokonuje oceny projektu, produkcji i testów końco
wych podsystemu i sporządza certyfikat weryfikacji WE przeznaczony dla wnioskodawcy, który z kolei sporządza 
deklarację WE weryfikacji. Certyfikat weryfikacji WE musi zawierać odniesienie do TSI, których dotyczyła ocena 
zgodności. 

Jeżeli zgodność podsystemu ze wszystkimi stosownymi TSI nie została sprawdzona (np. w przypadku odstępstwa, 
częściowego stosowania TSI w odniesieniu do modernizacji lub odnowienia, okresu przejściowego dla TSI lub 
szczególnego przypadku), certyfikat WE zawiera dokładne odniesienie do TSI lub ich części, z którymi zgodność 
nie została sprawdzona przez jednostkę notyfikującą podczas procedury weryfikacyjnej WE.
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2.3.2. Po wydaniu certyfikatów WE pośredniego potwierdzenia weryfikacji jednostka notyfikowana odpowiedzialna za 
weryfikację WE podsystemu uwzględnia przedmiotowe certyfikaty WE pośredniego potwierdzenia weryfikacji oraz, 
przed wydaniem certyfikatu weryfikacji WE: 

— weryfikuje, czy certyfikaty WE pośredniego potwierdzenia weryfikacji należycie spełniają stosowne wymogi TSI, 

— sprawdza wszystkie aspekty nieobjęte certyfikatem (certyfikatami) WE pośredniego potwierdzenia weryfikacji, 
oraz 

— sprawdza końcowe testy całego podsystemu. 

2.4. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna towarzysząca deklaracji weryfikacji WE musi zawierać następujące elementy: 

— parametry techniczne związane z projektem, w tym ogólne i szczegółowe rysunki powykonawcze, schematy 
elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania danych 
i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania itd., stosowne dla danego podsystemu, 

— wykaz wchodzących w skład podsystemu składników interoperacyjności, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. d), 

— kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności do użytku, które muszą posiadać wymienione składniki, 
zgodnie z art. 13 niniejszej dyrektywy, w razie konieczności wraz z odpowiednimi zapisami obliczeniowymi 
oraz kopą zapisów testów i badań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za 
weryfikację WE w oparciu o wspólne specyfikacje techniczne, 

— certyfikaty WE pośredniego potwierdzenia weryfikacji, o ile są dostępne, oraz – w takim przypadku i jeżeli jest 
to stosowne – deklarację lub deklaracje WE pośredniego potwierdzenia weryfikacji, które towarzyszą certyfi
katowi weryfikacji WE, w tym wyniki weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną ważności tych certyfikatów, 

— certyfikat weryfikacji WE wraz z odpowiednimi zapisami obliczeniowymi i kontrasygnowany przez jednostkę 
notyfikowaną odpowiedzialną za weryfikację WE, stwierdzający zgodność podsystemu z wymogami stosow
nych TSI i wymieniający wszelkie zastrzeżenia zanotowane podczas wykonywania czynności i nieusunięte; do 
certyfikatu weryfikacji WE powinny być także dołączone sprawozdania z przeprowadzonych inspekcji 
i kontroli, sporządzone przez tę samą jednostkę w związku z jej zadaniami, zgodnie z sekcjami 2.5.3 i 2.5.4, 

— certyfikaty WE wydane zgodnie z innymi aktami prawnymi wynikającymi z Traktatu, 

— jeżeli zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 352/2009 ( 1 ) wymagana jest bezpieczna integracja, wnio
skodawca dołącza do dokumentacji technicznej sprawozdanie oceniającego dotyczące wspólnych metod oceny 
bezpieczeństwa (CSM) w odniesieniu do oceny ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 
2004/49/WE. 

2.5. Monitorowanie 

2.5.1. Celem monitorowania WE jest zapewnienie spełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji technicznej 
w czasie budowy podsystemu. 

2.5.2. Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za kontrolę budowy podsystemu musi mieć stały dostęp do placów 
budowy, warsztatów produkcyjnych, przestrzeni składowania oraz w stosownych przypadkach do urządzeń 
prefabrykujących lub testujących, jak też, ogólniej, do wszelkich obiektów, jakie uzna ona za konieczne do 
wykonania swych zadań. Jednostka notyfikowana musi otrzymać od wnioskodawcy wszelkie dokumenty 
konieczne do tego celu, a w szczególności plany wdrażania oraz dokumentację techniczną dotyczącą danego 
podsystemu. 

2.5.3. Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za kontrolę wdrożenia musi okresowo przeprowadzać audyty celem 
potwierdzenia zgodności z odpowiednimi TSI. Musi ona też dostarczyć sprawozdanie audytowe podmiotom 
odpowiedzialnym za wdrażanie. Jej obecność może być wymagana na pewnych etapach budowy. 

2.5.4. Ponadto jednostka notyfikowana może składać niezapowiedziane wizyty na placu budowy lub w warsztacie 
produkcyjnym. Podczas takich wizyt jednostka notyfikowana może przeprowadzić pełny lub częściowy audyt. 
Musi ona dostarczyć podmiotom odpowiedzialnym za wdrożenie sprawozdanie z inspekcji oraz – w stosownych 
przypadkach – sprawozdanie z kontroli.
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2.5.5. W celu wydania deklaracji przydatności do stosowania WE, o której mowa w sekcji 2 załącznika IV, jednostka 
notyfikowana musi być zdolna do monitorowania podsystemu, w którym zamontowano składnik interoperacyj
ności, aby ocenić – jeżeli wymaga tego odpowiednia TSI – jego przydatność do stosowania w otoczeniu kole
jowym, do którego jest on przeznaczony. 

2.6. Przechowywanie dokumentacji 

Pełna dokumentacja określona w pkt 2.4 musi zostać złożona u wnioskodawcy na poparcie certyfikatu WE 
pośredniego potwierdzenia weryfikacji wydanego przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną w tym zakresie, 
jeżeli jest on dostępny, lub na poparcie certyfikatu weryfikacji wydanego przez jednostkę notyfikowaną odpowie
dzialną za weryfikację WE podsystemu. Dokumentacja musi zostać załączona do deklaracji weryfikacji WE, którą 
wnioskodawca przesyła właściwemu organowi, do którego zwraca się z wnioskiem o zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji. 

Wnioskodawca musi przechowywać kopię dokumentacji przez cały okres eksploatacji podsystemu. Kopia doku
mentacji musi zostać przesłana każdemu innemu państwu członkowskiemu, które o to wystąpi. 

2.7. Publikacja 

Każda jednostka notyfikowana musi okresowo publikować istotne informacje dotyczące: 

— otrzymanych wniosków o weryfikację WE i pośrednie potwierdzenie weryfikacji, 

— wniosków o ocenę zgodności i/lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności, 

— wydanych certyfikatów WE pośredniego potwierdzenia weryfikacji lub przypadków odmowy ich wydania, 

— wydanych certyfikatów WE zgodności i/lub przydatności do stosowania lub przypadków odmowy ich wydania, 

— wydanych certyfikatów weryfikacji WE lub przypadków odmowy ich wydania. 

2.8. Język 

Dokumentacja oraz korespondencja dotycząca procedur weryfikacji WE muszą być sporządzane w języku urzę
dowym UE państwa członkowskiego, na terenie którego ma siedzibę wnioskodawca, lub w języku urzędowym UE 
zaaprobowanym przez wnioskodawcę. 

3. PROCEDURA WERYFIKACJI W PRZYPADKU PRZEPISÓW KRAJOWYCH 

3.1. Wprowadzenie 

Procedura weryfikacji w przypadku przepisów krajowych jest procedurą, w ramach której podmiot wyznaczony 
zgodnie z art. 17 ust. 3 (podmiot wyznaczony) sprawdza i potwierdza certyfikatem, że podsystem spełnia przepisy 
krajowe notyfikowane zgodnie z art. 17 ust. 3. 

3.2. Certyfikat weryfikacji 

Podmiot wyznaczony odpowiedzialny za procedurę weryfikacji w przypadku przepisów krajowych sporządza 
certyfikat weryfikacji przeznaczony dla wnioskodawcy. 

Certyfikat zawiera dokładne odesłanie do przepisu krajowego lub przepisów krajowych, zgodność z którymi 
podmiot wyznaczony sprawdził w procesie weryfikacji, w tym do przepisów dotyczących części objętych odstęp
stwem od TSI lub podlegających modernizacji lub odnowieniu. 

W przypadku przepisów krajowych dotyczących podsystemów wchodzących w skład pojazdu wyznaczony 
podmiot dzieli certyfikat na dwie części, z których jedna zawiera odesłanie do przepisów krajowych ściśle 
dotyczących kompatybilności technicznej między pojazdem a daną siecią, a druga – do wszystkich pozostałych 
przepisów krajowych. 

3.3. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna towarzysząca certyfikatowi weryfikacji w przypadku przepisów krajowych musi zostać 
dołączona do dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 2.4, i musi zawierać dane techniczne istotne dla 
oceny zgodności podsystemu z przepisami krajowymi.”
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