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BILAGA IV

EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR OCH EG-KONTROLLFÖRFARANDE FÖR
DELSYSTEM

1. EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR FÖR DELSYSTEM

EG-kontrollförklaringen för ett delsystem är en förklaring som upprättas av sökanden i
den mening som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG
om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (nedan driftskompati-
bilitetsdirektivet), där sökanden förklarar sig vara fullt ansvarig för att det berörda delsys-
temet, som har varit föremål för relevanta kontrollförfaranden, uppfyller kraven i den re-
levanta unionslagstiftningen samt i relevanta nationella bestämmelser.

EG-kontrollförklaringen och åtföljande dokument ska vara daterade och underteckna-
de.

EG-kontrollförklaringen ska grundas på de uppgifter som framkommit vid EG-kontrol-
lförfarandet för delsystem enligt denna bilaga. Den ska avfattas på samma språk som det
tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen. Den måste innehålla åtminstone
följande uppgifter:

a) hänvisning till driftskompatibilitetsdirektivet, de tekniska specifikationerna för
driftskompatibiliteten (TSD:er) och tillämpliga nationella bestämmelser,

b) i samband med undantag, partiell tillämpning av TSD:er vid modernisering eller
ombyggnad, övergångsperiod i en TSD eller specialfall: hänvisning till TSD:er el-
ler delar av dessa för vilka överensstämmelsen inte har granskats under EG-kont-
rollförfarandet och till de nationella bestämmelser som har tillämpats,

c) uppgifter om namn och adress för sökanden i den mening som avses i artikel 18 i
driftskompatibilitetsdirektivet (inklusive firmanamn och fullständig adress; om det
är fråga om ett behörigt ombud ska den upphandlande enhetens eller tillverkarens
firmanamn också uppges),

d) kortfattad beskrivning av delsystemet,

e) uppgifter om namn och adress för de anmälda organ som utförde de EG-kontroll-
förfaranden som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet,

f) uppgifter om namn och adress för de anmälda organ som utförde bedömningen av
överensstämmelse med övriga EU-bestämmelser,

g) uppgifter om namn och adress för de utsedda organ som utförde kontrollerna av
överensstämmelse med nationella bestämmelser som avses i artikel 17.3 i drifts-
kompatibilitetsdirektivet,

h) uppgifter om namn och adress för det/de bedömningsorgan som fastställde de sä-
kerhetsbedömningsrapporter som rör användningen av de gemensamma säkerhet-
smetoderna för riskbedömning, när så krävs enligt driftskompatibilitetsdirektivet,
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i) hänvisningar till dokumenten i det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförk-
laringen,

j) alla relevanta, tillfälliga eller slutliga bestämmelser som delsystemet ska uppfylla,
och särskilt (om tillämpligt) sådana som gäller eventuella begränsningar av eller
villkor för driften,

k) undertecknarens personuppgifter.

När det i denna bilaga hänvisas till det mellanliggande kontrollintyget ska bestämmel-
serna i detta kapitel tillämpas på den förklaringen.

2. EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR VID ÄNDRINGAR AV DELSYSTEM

I samband med en ändring, som inte är ett utbyte inom ramen för underhåll, av ett del-
system som omfattas av en EG-kontrollförklaring ska följande bestämmelser tillämpas,
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i driftskompatibilitetsdirektivet.

2.1. Följande gäller om enheten som inför ändringen visar att ändringen inte påverkar
de grundläggande konstruktionsegenskaper hos delsystemet som är relevanta för öve-
rensstämmelsen med kraven avseende grundparametrarna:

a) enheten som inför ändringen ska uppdatera hänvisningarna i de dokument som in-
går i det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen,

b) ingen ny EG-kontrollförklaring behöver upprättas.

2.2. Följande gäller om enheten som inför ändringen visar att ändringen påverkar de
grundläggande konstruktionsegenskaper hos delsystemet som är relevanta för överenss-
tämmelsen med kraven avseende vissa grundparametrar:

a) enheten som inför ändringen ska upprätta en kompletterande EG-kontrollförkla-
ring med hänvisning till de berörda grundparametrarna,

b) den kompletterande EG-kontrollförklaringen ska åtföljas av en förteckning över
dokument i det ursprungliga tekniska underlag som åtföljer den ursprungliga EG-
kontrollförklaringen och vilka inte längre gäller,

c) det tekniska underlaget som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska innehålla bevis
för att ändringarnas inverkan är begränsad till de grundparametrar som avses i
punkt a,

d) bestämmelserna i kapitel 1 i denna bilaga ska gälla i tillämpliga delar för denna
kompletterande EG-kontrollförklaring,

e) den ursprungliga EG-kontrollförklaringen ska anses gälla för de grundparametrar
som inte berörs av ändringen.

3. EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR VID YTTERLIGARE KONTROLLER

En EG-kontrollförklaring för ett delsystem kan kompletteras om ytterligare kontroller
utförts, särskilt när sådana ytterligare kontroller är nödvändiga för ett nytt tillstånd för ib-
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ruktagande. I detta fall ska omfattningen av den kompletterande förklaringen begränsas
till omfattningen av de ytterligare kontrollerna.

EG-KONTROLLFÖRFARANDE FÖR DELSYSTEM

1.ALLMÄNNA PRINCIPER

EG-kontroll innebär ett förfarande som genomförs av sökanden i den mening som avses
i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet för att visa att kraven i den relevanta unionsla-
gstiftningen, samt i relevanta nationella bestämmelser, har uppfyllts för ett delsystem och
att delsystemet kan godkännas för att tas i bruk.

2. EG-KONTROLLINTYG UTFÄRDAT AV ETT ANMÄLT ORGAN

2.1 Inledning

I driftskompatibilitetsdirektivet avses med kontroll i förhållande till TSD:er det förfa-
rande genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att delsystemet överensstäm-
mer med de tillämpliga TSD:erna.

Detta påverkar inte skyldigheterna för den upphandlande enheten eller tillverkaren att
följa övrig relevant unionslagstiftning, inklusive alla de kontroller som utförs av bedöm-
ningsorgan och som krävs enligt denna övriga lagstiftning.

2.2 Mellanliggande kontrollintyg 

2.2.1 Principer

På begäran av den upphandlande enheten eller tillverkaren kan kontrollerna genomfö-
ras för delar av ett delsystem eller begränsas till bestämda etapper av kontrollförfarandet.
I dessa fall kan kontrollresultaten dokumenteras i ett mellanliggande kontrollintyg som ut-
färdas av det anmälda organ som utsetts av den upphandlande enheten eller tillverkaren.

Det mellanliggande kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de TSD:er som öve-
rensstämmelsen har bedömts i förhållande till.

2.2.2 Delar av delsystemet 

Sökanden i den mening som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet kan an-
söka om ett mellanliggande kontrollintyg för valfri del av delsystemet. Varje del ska då
kontrolleras under varje etapp.

2.2.3 Etapper i kontrollförfarandet 

Delsystemet, eller bestämda delar av delsystemet, ska kontrolleras i var och en av föl-
jande etapper:

a) den allmänna utformningen,
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b) produktion: uppbyggnad, inbegripet särskilt jord- och byggnadsarbeten, tillverk-
ning, montering av komponenterna och slutjustering av hela delsystemet,

c) slutlig provning.

Sökanden, i den mening som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet, får an-
söka om ett mellanliggande kontrollintyg för utformningsskedet (inklusive typprovning)
och för produktionsskedet för hela delsystemet eller för valfri del. 

2.3 Kontrollintyg 

2.3.1 De anmälda organ som ansvarar för kontrollen ska bedöma utformning, produk-
tion och slutlig provning av delsystemet och utfärda kontrollintyget som är avsett för den
upphandlande enheten eller tillverkaren, vilken ska utfärda EG-kontrollförklaringen.
Kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de TSD:er som överensstämmelsen har be-
dömts i förhållande till.

Om delsystemets överensstämmelse med alla relevanta TSD:er inte har bedömts (vid
undantag, partiell tillämpning av TSD:er vid ombyggnad eller modernisering, övergångs-
perioder i en TSD eller specialfall) ska det i kontrollintyget 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 kontrollförfarandet.

2.3.2 Om mellanliggande kontrollintyg har utfärdats ska det anmälda organ som ansva-
rar för kontrollen av delsystemet beakta dessa mellanliggande kontrollintyg, och innan det
utfärdar sitt kontrollintyg

a) kontrollera att de mellanliggande kontrollintygen korrekt uppfyller de relevanta
kraven i TSD:erna,

b) kontrollera alla aspekter som inte omfattas av de mellanliggande kontrollintygen,
och

c) kontrollera den slutliga provningen av delsystemet som helhet.

2.3.3 I samband med en ändring av ett delsystem som redan omfattas av ett kontrollin-
tyg ska det anmälda organet endast utföra de undersökningar och provningar som är rele-
vanta och nödvändiga. Då ska bedömningen avse endast de delar av delsystemet som har
ändrats samt deras gränssnitt mot de oförändrade delarna av delsystemet.

2.3.4 Varje anmält organ som medverkar i kontrollen av ett delsystem ska i enlighet
med artikel 18.3 i driftskompatibilitetsdirektivet sammanställa ett tekniskt underlag vilket
omfattar dess verksamhetsområde.

2.4 Tekniskt underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen 

Det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska sammanställas av sö-
kanden (i den mening som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet) och måste
innehålla följande:

a) information om tekniska egenskaper rörande utformningen av delsystemet, inklusi-
ve allmänna ritningar och detaljritningar när det gäller utförandet, elektriska och
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hydrauliska diagram, styrkretsdiagram, beskrivningar av datasystem och automa-
tiska system på en detaljnivå som är tillräcklig för att den pågående kontrollen av
överensstämmelse ska kunna dokumenteras, dokumentation om drift och underhåll,

b) en förteckning över driftskompatibilitetskomponenter som avses i artikel 5.3 d i
driftskompatibilitetsdirektivet och som ingår i delsystemet,

c) det i artikel 18.3 i driftskompatibilitetsdirektivet avsedda tekniska underlag, sam-
manställt av vart och ett av de anmälda organ som medverkar i kontrollen av del-
systemet, vilket ska omfatta följande:

- kopior av de EG-försäkringar om överensstämmelse, och i förekommande fall EG-
försäkringar om lämplighet för användning, som fastställts för driftskompatibilitets-
komponenter enligt artikel 5.3 d i driftskompatibilitetsdirektivet, vid behov åt följa-
vtillhörande beräkningar och av kopior av de provnings- och undersökningsproto-
koll som upprättats av de anmälda organen på grundval av de relevanta bestämmel-
serna,

- mellanliggande kontrollintyg som åtföljer kontrollintyget, inklusive resultatet av det
anmälda organets kontroll av de mellanliggande kontrollintygens giltighet.

- kontrollintyget som visar att delsystemet överensstämmer med kraven i den eller de
relevanta TSD:erna, med tillhörande beräkningar och undertecknat av det anmälda
organ som ansvarar för kontrollen; detta kontrollintyg ska också innehålla uppgifter
om eventuella förbehåll som givits under arbetets utförande och som inte dragits til-
lbaka; det ska även åtföljas av inspektions- och kontrollrapporter som det anmälda
organet utarbetat inom ramen för sitt uppdrag,

d) kontrollintyg som utfärdats i enlighet med annan EU-lagstiftning,

e) när det krävs en kontroll av säker integrering enligt artikel 15 i driftskompatibili-
tetsdirektivet ska det relevanta tekniska underlaget innehålla bedömarens rapporter
om de gemensamma säkerhetsmetoderna för riskbedömning i enlighet med artikel
6.3 i järnvägssäkerhetsdirektivet (2004/49/EG).

2.5 Övervakning genom anmälda organ 

Bestämmelser om rätten för det anmälda organ som ansvarar för kontrollen av ett pro-
jekt att under projektet göra kontroller och att få arbetsplaner och andra dokument som
behövs för kontrollen finns i 63 § i järnvägslagen (304/2011). Det anmälda organet ska re-
gelbundet genomföra i detta moment avsedda kontroller för att försäkra sig om överenss-
tämmelsen med de relevanta TSD:erna. 

Det anmälda organet ska övervaka ett delsystem där en driftskompatibilitetskomponent
är monterad för att det ska kunna bedöma dess lämplighet för användning i avsedd järn-
vägsmiljö, om den relevanta TSD:n så kräver. 

2.6 Förvaring 

En kopia av det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska behållas av
tillverkaren eller den upphandlande enheten så länge delsystemet är i bruk. Den ska över-
lämnas till de medlemsstater som begär detta.
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Den dokumentation som lämnats in i samband med en ansökan om tillstånd att ta del-
systemet i bruk ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket, som får begära att delar av de doku-
ment som lämnas in tillsammans med ansökan ska översättas till finska. 

2.7 Offentliggörande

Varje anmält organ ska regelbundet offentliggöra relevant information om

a) mottagna ansökningar om kontroll och mellanliggande kontrollintyg,

b) ansökningar om bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstäm-
melse och lämplighet för användning,

c) utfärdade eller avvisade mellanliggande kontrollintyg,

d) utfärdade eller avvisade intyg om överensstämmelse och EG-intyg om lämplighet
för användning,

e) utfärdade eller avvisade kontrollintyg.

3. KONTROLLINTYG UTFÄRDAT AV ETT UTSETT ORGAN

3.1 Inledning

I de fall där nationella bestämmelser är tillämpliga ska kontrollförfarandet omfatta ett
förfarande där det organ som utsetts i enlighet med artikel 17.3 tredje stycket i driftskom-
patibilitetsdirektivet, nedan kallat utsett organ, kontrollerar och intygar att delsystemet
överensstämmer med de nationella bestämmelser som anmälts i enlighet med artikel 17.3
i driftskompatibilitetsdirektivet för varje medlemsstat där delsystemet är avsett att god-
kännas för ibruktagande.

3.2 Kontrollintyg 

Det utsedda organet ska utfärda kontrollintyget för den upphandlande enheten eller til-
lverkaren.

I intyget ska det anges för vilka nationella bestämmelser som det utsedda organet har
undersökt om kravet på överensstämmelse uppfylls under kontrollförfarandet.

Om det finns nationella bestämmelser som 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 rör den tekniska kompatibiliteten mellan fordonet och det berörda ban-
nätet, och den andra delen för alla andra nationella bestämmelser.

3.3 Tekniskt underlag 

Det tekniska underlag som sammanställts av det utsedda organet och som åtföljer kont-
rollintyget när nationella bestämmelser är tillämpliga ska bifogas det tekniska underlag
som åtföljer EG-kontrollförklaringen och ska innehålla de tekniska data som är relevanta
för bedömningen av delsystemets överensstämmelse med de nationella bestämmelserna.
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4. KONTROLL AV DELAR AV DELSYSTEM I ENLIGHET MED ARTIKEL 18.5 I
DRIFTSKOMPATIBILITETSDIREKTIVET

Om ett kontrollintyg ska utfärdas för vissa delar av ett delsystem ska bestämmelserna i
denna bilaga gälla i tillämpliga delar för dessa delar.
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663
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