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Odkaz na vyhlásenia výrobcov

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť žiadateľom a iným externým zainteresovaným stranám v oblasti udeľovania
povolení pre vozidlá informácie týkajúce sa konkrétnej témy uvedenej v názve. Objasnenia uvedené v tomto dokumente
sa môžu začleniť do ďalšej revízie usmernení pre praktické opatrenia pre proces povoľovania vozidiel bez toho, aby bol
dotknutý formálny proces plánovaný na aktualizáciu usmernenia. Tento dokument je právne nezáväzné usmernenie
Železničnej agentúry Európskej únie. Nie sú ním dotknuté rozhodovacie procesy podľa príslušných právnych predpisov
EÚ. Okrem toho záväzný výklad práva Únie patrí do výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie .
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ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE

1.

Súlad s osvedčeniami ES v ERADIS ERA1209/006 v1.2

Opis problému

V článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/545 sa od povoľujúceho subjektu vyžaduje, aby zabezpečil
aktualizáciu databázy ERADIS podľa potreby pred vydaním povolenia pre typ vozidla a/alebo povolenia na
uvedenie vozidla na trh.
Agentúra vypracovala s podporou NB Rail nový modul ERADIS, ktorý poskytuje informácie o
osvedčeniach ES a informácie o čiastkovom overení. Táto funkcia je dostupná v ERADIS od novembra 2018.
Žiadatelia o povolenie uvedenia vozidiel a/alebo typov vozidiel na trh môžu čeliť problému, že
príslušné osvedčenia ES o overení a/alebo osvedčenia o zhode alebo o vhodnosti na použitie (typ 1, 4, 5, 6 a
7) vydané notifikovanými orgánmi (NoBo) alebo výrobcom vyhlásenia o zhode a vhodnosti použitia
komponentov interoperability tieto NoBo a ani výrobcovia nevkladali do príslušného modulu ERADIS.

2.

Odporúčaný postup
V takýchto prípadoch sa žiadatelia vyzývajú, aby najprv:
-

ak je potrebné nahrať osvedčenia ES do databázy ERADIS, sa obrátili na NoBo, ktoré overilo príslušný
subsystém;
ak je potrebné nahrať do databázy ERADIS osvedčenia ES pre komponenty interoperability, sa
obrátili na príslušné NoBo;
požiadali výrobcu príslušných komponentov interoperability o nahratie vyhlásenia (-í) ES o zhode a
vhodnosti použitia komponentov interoperability do databázy ERADIS.

Tým sa posilní transparentnosť prostredníctvom napĺňania databázy ERADIS tak, ako sa predpokladá
v platných právnych predpisoch EÚ.
Ak z opodstatnených dôvodov príslušný orgán NoBo alebo výrobca príslušných komponentov
interoperability nevložil do ERADIS príslušné dokumenty uvedené vyššie, ako dočasné opatrenie sa
navrhuje, aby žiadatelia, ktorí čelia tomuto problému, písomne informovali Agentúru (v žiadosti cez
Jednotné kontaktné miesto - OSS) a následne nahrali do ERADIS príslušné osvedčenia a vyhlásenia ES ako
pripojené dokumenty v module databázy ERADIS „Vyhlásenie ES“, ktorý je určený pre žiadateľov na
nahrávanie svojich vyhlásení ES (o overení subsystémov, o vhodnosti na použitie/o zhode komponentov
interoperability).
Agentúra zohľadní tento postup ako splnenie podmienok článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/545
do konca roku 2019 a je odhodlaná zlepšiť databázu ERADIS, najmä pokiaľ ide o nahratie osvedčení ES v
takýchto prípadoch.
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