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1. PRZEDMOWA 

27 marca 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń kolei linowych 1  w celu zastąpienia dyrektywy 
2000/9/WE. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. 
w  sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE 2  (dalej 
„rozporządzenie”) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 
31  marca 2016 r. i weszło w życie 20. dzień po publikacji, tj. 21 marca 2016 r. 

Rozporządzenie w pełni stosuje się od 21 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem art. 22-38 
dotyczących notyfikacji jednostek oceniających zgodność oraz art. 44 dotyczącego 
procedury komitetowej, które obowiązują od października 2016 r. Ponadto art. 45 ust. 1 
o  karach obowiązuje od 21 marca 2018 r. Rozporządzenie uchyla dyrektywę 2000/9/WE.  

Przewodnik ma stanowić punkt odniesienia zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak 
i  właściwych organów regulacyjnych, ale nie zastępuje ani nie zmienia rozporządzenia, które 
pozostaje jedynym wiążącym instrumentem prawnym. 

Informacje zawarte w tym przewodniku skierowane są do 27 państw członkowskich UE, ale 
dotyczą również Islandii, Liechtensteinu i Norwegii jako sygnatariuszy porozumienia 
o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Inne kraje stosujące rozporządzenie (UE) 
2016/424 to Szwajcaria, Turcja i Andora. Rozszerzenie zasad jednolitego rynku gwarantuje, 
że jego kraje członkowskie i ich podmioty gospodarcze mają takie same prawa i obowiązki, 
jak ich odpowiednicy w UE. 

2.  CELE ROZPORZĄDZENIA  

Rozporządzenie opiera się na art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
Podobnie jak wspomniana dyrektywa, rozporządzenie opiera się na zasadach Nowego 
Podejścia, w ramach którego harmonizacja ogranicza się do zasadniczych wymagań 
bezpieczeństwa, zdrowia ludzkiego, ochrony środowiska i ochrony konsumentów. 

Do obrotu mogą być wprowadzane tylko te produkty, które spełniają zasadnicze wymagania 
określone w rozporządzeniu. Zgodność ze zharmonizowanymi normami przyjętymi przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (Cenelec) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
1025/2012 3 , dla których opublikowano odniesienia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, daje prawo do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu. Stosowanie zharmonizowanych norm nie jest jednak 
obowiązkowe i producenci mogą wybrać inne rozwiązania techniczne, pod warunkiem 
zapewnienia we wszystkich przypadkach zgodności z zasadniczymi wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu. 

Rozporządzenie jest dostosowane do „pakietu produktów” przyjętego w 2008 r., 
a  w  szczególności do Nowych Ram Legislacyjnych, które obejmują decyzję nr 768/2008/WE 
(zwaną dalej „decyzją NLF”) oraz rozporządzenie (WE) nr 765/2008 (zwane dalej 

                                                                            

1 COM (2014) 187 final, 27.3.2014.  

2 OJ L 81, 31.3.2016, s. 1.  

3 OJ L 316, 14.11.2012, s. 12.  
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„rozporządzeniem NLF”). Jeśli chodzi o ogólne aspekty NLF, dodatkowe wytyczne zawiera 
„Niebieski przewodnik” dotyczący wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów.4 

Zgodnie z decyzją NLF rozporządzenie zawiera przepisy powszechnie stosowane w unijnym 
prawodawstwie dotyczącym produktów (np. definicje, obowiązki podmiotów gospodarczych, 
jednostek notyfikowanych, mechanizmy ochronne itp.). Te wspólne przepisy zostały 
wzmocnione, aby zapewnić skuteczniejsze stosowanie i egzekwowanie dyrektyw w praktyce. 
Wprowadzono nowe elementy, takie jak obowiązki importerów, które są kluczowe 
dla poprawy bezpieczeństwa produktów na rynku.  

Rozporządzenie odnosi się do niektórych trudności napotkanych podczas wdrażania 
dyrektywy 2000/9/WE, w szczególności dotyczących tego, czy niektóre rodzaje urządzeń 
wchodzą w zakres stosowania przepisów lub czy niektóre urządzenia należy uznać 
za  podsystem, infrastrukturę lub element bezpieczeństwa. Rozporządzenie wyjaśnia zakres 
stosowania, a tym samym pozwala lepiej wdrożyć odpowiednie przepisy prawne. 

Rozporządzenie dostosowuje procedury oceny zgodności dla podsystemów do procedur już 
stosowanych dla elementów bezpieczeństwa w oparciu o moduły oceny zgodności określone 
w decyzji NLF. Rozporządzenie przewiduje również umieszczanie oznakowania CE 
na  podsystemach w celu wskazania zgodności z jego przepisami, zgodnie z systemem 
przyjętym dla elementów bezpieczeństwa. Rozporządzenie te uwzględnia również 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej. 

3. PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA  

Rozporządzenie składa się z 6 rozdziałów, 48 artykułów i 9 załączników. Aby ułatwić 
korzystanie z tego poradnika, w pierwszej kolejności przywołuje się zapisy rozporządzenia, 
a  następnie objaśnienia. Motywy nie są umieszczane w przewodniku, ponieważ zawierają 
uzasadnienie odpowiednich przepisów i nie zawierają norm prawnych. Biorąc pod uwagę, 
że  pomagają one rozwiązać niejasności w przepisach prawnych, do których się odnoszą, 
w  razie potrzeby odsyła się do nich w odpowiednich rozdziałach przewodnika. 

 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1  

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku oraz swobodnego 
przepływu podsystemów i elementów bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych. Zawiera również 
przepisy dotyczące projektowania, budowy i oddawania do użytku nowych urządzeń kolei linowych. 

NLF zmienił nacisk w prawodawstwie UE w kwestiach dostępu do rynku. Dawniej język 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego koncentrował się na pojęciu „wprowadzania 
do  obrotu”, co jest tradycyjną terminologią stosowaną do  swobodnego przepływu towarów, 
tj. skupia się na pierwszym udostępnieniu produktu na rynku UE. NLF uznając istnienie 
jednolitego rynku wewnętrznego, kładzie nacisk na udostępnianie produktu, tym samym 
nadając większą wagę temu, co dzieje się po udostępnieniu produktu po raz pierwszy. 
Odpowiada to również logice wprowadzania unijnych przepisów dotyczących nadzoru nad 
rynkiem. Wprowadzenie koncepcji udostępniania ułatwia prześledzenie drogi wstecz 

                                                                            

4 https://ec.europa.eu/growth/content/‘blue-guide’-implementation-eu-product-rules-0_en  

https://ec.europa.eu/growth/content/‘blue-guide’-implementation-eu-product-rules-0_en
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produktu niespełniającego wymagań aż do producenta. Należy zauważyć, że zgodność jest 
oceniana w odniesieniu do wymogów prawnych obowiązujących w momencie 
„wprowadzenia do obrotu”, tj. pierwszego udostępnienia. 

Artykuł 2 

Zakres stosowania 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do nowych urządzeń kolei linowych przeznaczonych 
do  przewozu osób, do modyfikacji urządzeń kolei linowych wymagających nowego zezwolenia oraz 
do podsystemów i elementów bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych. 

Tą uwagą wprowadzającą – czytaną w połączeniu z definicją „urządzenia  kolei linowych” 
zawartą w art. 3 – rozporządzenie ogranicza swoje zastosowanie do urządzeń kolei linowych, 
które są używane lub przeznaczone do transportu osób. Urządzenia  kolei linowych, które nie 
są przeznaczone do przewozu osób, są zatem wyłączone z tego rozporządzenia. 

Rozporządzenie rozróżnia: 

• budowę nowego urządzenia kolei linowej;  
• modyfikację istniejącego urządzenia kolei linowej, które wymaga nowego zezwolenia 

zgodnie z prawem krajowym, jak przewidziano w art. 9;  
• udostępnienie na rynku podsystemów lub elementów bezpieczeństwa dla kolei 

linowych.  

W przypadku elementów bezpieczeństwa w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia, które 
zostały wprowadzone do obrotu po 21 kwietnia 2018 r., zastosowanie ma art. 4. Elementy te 
powinny być zgodne z rozporządzeniem. W przypadku elementów bezpieczeństwa, które 
zostały wprowadzone na rynek przed 21 kwietnia 2018 r., były objęte dyrektywą 2000/9/WE 
i były zgodne z tą dyrektywą, zastosowanie ma art. 46 (Przepisy przejściowe) i nie jest 
wymagana nowa ocena zgodności. 

Jeżeli jednak podsystemy lub elementy bezpieczeństwa zostały wprowadzone do obrotu 
przed 21 kwietnia 2018 r. zgodnie z dyrektywą 2000/9/WE i mają zostać włączone do nowej 
kolei linowej lub do modyfikacji istniejącej kolei linowej, która wymaga zezwolenia, to 
podlegają one pod rozporządzenie. W takim przypadku nie jest wymagana nowa ocena 
zgodności dla konkretnego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa zgodnie 
z  rozporządzeniem. Osoba odpowiedzialna za instalację kolei linowej musi jednak ocenić 
zgodność włączenia konkretnego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do instalacji 
kolei linowej. 

Części zamienne, które nie są elementami bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2000/9/WE 
lub art. 3 ust. 4 rozporządzenia, nie podlegają procedurze oceny zgodności i nie muszą być 
badane pod kątem zgodności z rozporządzeniem. Jeżeli jednak część zamienna zastąpi 
element bezpieczeństwa, który został wprowadzony do obrotu zgodnie z dyrektywą 
2000/9/WE lub jest objęty zakresem rozporządzenia, zgodność części zamiennej musi zostać 
oceniona przed umieszczeniem jej na rynku. 

Części zamienne wprowadzone do obrotu przed 21 kwietnia 2018 r., które są identyczne 
z  elementami bezpieczeństwa, które przeszły procedurę oceny zgodności zgodnie 
z  dyrektywą 2000/9/WE, nie muszą być badane pod kątem zgodności z rozporządzeniem. 
Art. 46 ust. 3 wskazuje, że w przypadku elementów bezpieczeństwa certyfikaty i decyzje 
zezwalające wydane na mocy dyrektywy 2000/9/WE są ważne na mocy rozporządzenia. 

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do: 

 a) dźwigów objętych dyrektywą 2014/33/UE; 

Wyłączenie to jest kategoryczne, chociaż cechy niektórych urządzeń mogą budzić pewne 
wątpliwości, ponieważ dźwigi  pochyłe można również uznać za małe kolejki linowe. 
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Stosowanie odpowiednich przepisów będzie opierać się na wspólnym badaniu każdego 
przypadku przez osobę odpowiedzialną za urządzenie kolei linowych, władze i producenta. 
Osoba odpowiedzialna za urządzenie kolei linowych oraz producent będą wtedy wiedzieć, 
jakie wymagania należy spełnić, niezależnie od przyjętych rozwiązań technicznych. 
Ta  wspólna decyzja dotyczy całego urządzenia kolei linowych.  

Jak wspomniano w motywie 11 rozporządzenia, dźwigi, w tym dźwigi linowe, pionowe 
lub  pochyłe, obsługujące stałe określone poziomy budynków i budowli, podlegają 
szczególnemu prawodawstwu Unii i należy je wyłączyć z zakresu rozporządzenia. Urządzenia 
kolei linowych objęte rozporządzeniem są wyłączone z zakresu dyrektywy 2014/33/UE 
w  sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dźwigów 
i elementów bezpieczeństwa do dźwigów. 

Dyrektywa 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów ma zastosowanie 
do  dźwigów stale obsługujących budynki i budowle. Dyrektywa 2014/33/UE definiuje 
„dźwig” jako urządzenie podnoszące obsługujące określone poziomy, wyposażone w kabinę 
poruszającą się po prowadnicach, które są sztywne i nachylone pod kątem większym niż 
15  stopni do poziomu, lub urządzenie podnoszące poruszające się po ustalonym torze nawet 
tam, gdzie nie porusza się po sztywnych prowadnicach. 

b) urządzeń kolei linowych uznanych przez państwa członkowskie za część dziedzictwa kulturowego 
lub historycznego, które zostały oddane do użytku przed 1 stycznia 1986 r. i które nadal są 
w  eksploatacji, przy czym nie zostały poddane znacznym zmianom projektowym lub 
konstrukcyjnym, w tym podsystemów i elementów zaprojektowanych specjalnie do nich; 

Urządzenia  kolei linowych, które zostały sklasyfikowane przez państwa członkowskie jako 
obiekty o znaczeniu historycznym, kulturowym lub związanych z dziedzictwem materialnym, 
są wyłączone z zakresu rozporządzenia, jeżeli zostały oddane do użytku przed 1 stycznia 
1986 r. Państwa członkowskie posiadające takie urządzenia muszą zagwarantować wysoki 
poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i mienia zgodnie z prawem krajowym zgodnie 
z motywem 12 rozporządzenia. Podsystemy i elementy bezpieczeństwa do takich urządzeń 
kolei linowych są również wyłączone z zakresu rozporządzenia. Wyjątki te mają 
zastosowanie wyłącznie do urządzeń kolei linowych, które nie zostały poddane znaczącym 
zmianom w projekcie lub konstrukcji, w tym podsystemów i elementów bezpieczeństwa 
specjalnie dla nich zaprojektowanych, od 1 stycznia 1986 r. Dalsze szczegóły dotyczące tego, 
co jest znaczącą zmianą, podano w art. 9 ust. 3. 

c) urządzeń przeznaczonych na cele rolnictwa lub leśnictwa;  

d) urządzeń kolei linowych do obsługi schronisk górskich, przeznaczonych wyłącznie do transportu 
towarów i konkretnie określonych osób; 

Ograniczony krąg osób przypisanych do danego urządzenia kolei linowej definiuje się jako 
„osoby specjalnie wyznaczone” na tej specjalnej kolei linowej (np. właściciel lub eksploatujący 
urządzenie, pracownicy urządzenia kolei linowej, schronisk i szałasów górskich, ratownicy). 

Przez osoby specjalnie wyznaczone należy rozumieć wyłącznie osoby wykwalifikowane 
i  odpowiednio wyposażone. 

Urządzenia kolei linowych do obsługi szałasów i schronisk górskich, przeznaczone wyłącznie 
do przewozu towarów i specjalnie wyznaczonych osób, mogą podlegać dyrektywie 
2006/42/WE w sprawie maszyn. Takimi kolejkami linowymi są stacjonarne kolejki linowe, 
które zazwyczaj budowane są jako koleje napowietrzne jedno lub dwulinowe o ruchu 
okrężnym lub dwutorowe o ruchu wahadłowym. Te koleje linowe są projektowane, 
budowane i przeznaczone wyłącznie do utrzymania  infrastruktury dostaw i zabierania 
odpadów, jak również do prowadzenia trudno dostępnej działalności, zwykle w terenie 
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górzystym. Konkretnie wymienienia się tutaj użytkowników i operatorów takiej kolejki 
linowej. Odpowiednie ustalenia są zazwyczaj przyjmowane podczas zatwierdzania budowy 
i  eksploatacji kolei linowej. Te konkretnie wymienione osoby to osoby odpowiedzialne 
za  urządzenie, które zostały poinstruowane przez operatora lub producenta i które są 
upoważnione przez właściciela do obsługi i/lub użytkowania kolejki linowej, zgodnie 
z  instrukcją konserwacji i obsługi. 

e) zamontowanych na stałe bądź ruchomych urządzeń, które zostały zaprojektowane wyłącznie 
do  celów rekreacyjnych i rozrywkowych, a nie jako środek przewozu osób; 

Rozróżnienie dokonywane jest nie tylko ze względów technologicznych, ale także 
w  odniesieniu do przeznaczenia  urządzenia, tj. transportu czy wypoczynku.  

Ze względu na duży obszar, i parki rozrywki i tereny wystawowe są czasami udostępniane 
za  pomocą kolejek linowych. W takich przypadkach: 

• jeżeli celem urządzenia jest jedocześnie  transport jak i działalność rekreacyjna, 
urządzenie wchodzi w zakres rozporządzenia; 

• jeżeli transport osób odbywa się z punktu A do A lub z punktu A do B, z możliwymi 
przystankami w celu wsiadania i wysiadania pomiędzy nimi, a głównym celem 
urządzenia jest transport, to urządzenie  jest objęte zakresem rozporządzenia;  

• jeżeli transport osób odbywa się z punktu A do A bez możliwości 
wsiadania/wysiadania pomiędzy nimi, dane państwo członkowskie określi 
indywidualnie dla każdego przypadku, czy głównym celem urządzenia jest 
wypoczynek, czy też transport osób. 

f) urządzeń górniczych lub innych zamontowanych na stałe urządzeń przemysłowych; urządzenia 

górnicze podlegają w państwach członkowskich przepisom szczególnym; 

g) urządzeń, w których użytkownicy lub ich pojazdy przemieszczają się po wodzie. 

Wyciągi do nart, promy z napędem linowym i podobne urządzenia są wyłączone z zakresu 
rozporządzenia. Wyciągi do łodzi, przewożące pasażerów lub nie, również podlegają 
wyłączeniu. 

Artykuł 3  

Definicje 

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:  

1) „urządzenie kolei linowych” oznacza cały system zainstalowany w określonym miejscu, w skład 
którego wchodzi infrastruktura i podsystemy i który został zaprojektowany, zbudowany, 
zamontowany i oddany do użytku w celu przewozu osób, jeżeli siłę ciągu zapewniają liny 
zamontowane wzdłuż trasy podróży; 

Czynnikiem wyróżniającym  urządzenie  kolei linowej jest transport pasażerów 
z  wykorzystaniem liny. Oprócz przewożenia pasażerowie mogą być holowani, jak 
w  przypadku wyciągów orczykowych. 

2) „podsystem” oznacza system wskazany w załączniku I lub połączenie takich systemów, które 
mają  zostać zainstalowane w urządzeniu kolei linowych; 3) „infrastruktura” oznacza obiekt stacji 
lub konstrukcję wzdłuż osi liny, zaprojektowane specjalnie dla każdego urządzenia kolei linowych 
i  zamontowane na miejscu, które uwzględniają układ i dane systemu i które są niezbędne 
dla  budowy i eksploatacji urządzenia kolei linowych, łącznie z fundamentami; 

Rozporządzenie bazuje na rozróżnieniu między elementami bezpieczeństwa określonymi 
w  art. 3 ust. 4 rozporządzenia, infrastrukturą i podsystemami wymienionymi w załączniku I 
oraz na koniec samymi urządzeniami. Rozróżnia się podsystemy i infrastrukturę, ponieważ 
podsystemy można uznać za elementy handlowe, podlegające zasadom dotyczącym 
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swobodnego przepływu towarów. Rozróżnienia należy dokonać z dużą ostrożnością, 
ponieważ zgodność podsystemu będzie oceniana przez jednostkę notyfikowaną zgodnie 
z  załącznikiem od III do załącznika VII rozporządzenia, podczas gdy infrastruktura 
i  urządzenia  pozostają w gestii państw członkowskich. Infrastruktura obejmuje wszystkie 
elementy betonowe wylewane na miejscu oraz konstrukcje stałe niestanowiące części 
podsystemu. Załącznik I o wyjaśnia możliwe rozgraniczenie między niektórymi rodzajami 
sprzętu mechanicznego i infrastruktury. Chociaż ta ostatnia wyklucza elementy 
bezpieczeństwa  w rozumieniu rozporządzenia, może być całkowicie lub częściowo ważna 
dla  bezpieczeństwa całego urządzenia.  

3) „infrastruktura” oznacza konstrukcję stacji lub konstrukcję wzdłuż linii, zaprojektowaną 
specjalnie dla każdego urządzenia kolei linowej i zbudowaną na miejscu, która uwzględnia układ 
i  dane systemu i która jest potrzebna do budowy i eksploatacji urządzenia kolei linowej, łącznie 
z  fundamentami; 

Rozporządzenie opiera się na rozróżnieniu elementów bezpieczeństwa, określonych w art. 3 
ust. 4 rozporządzenia, infrastrukturę i podsystemy wymienione w załączniku I i urządzenia. 
Podsystemy i infrastruktura są rozróżniane, ponieważ podsystemy mogą być uważane 
za  handlowe, podlegające przepisom regulującym swobodny przepływ towarów. 
Rozróżnienie to musi być dokonane z dużą ostrożnością, ponieważ zgodność podsystemów 
będzie oceniana przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z załącznikiem III do załącznika VII 
rozporządzenia, podczas gdy infrastruktura i instalacje pozostają w gestii państw 
członkowskich. Infrastruktura obejmuje wszystkie elementy betonowe wylewane na miejscu 
oraz stałe konstrukcje niebędące częścią podsystemu. W załączniku I wyjaśniono możliwe 
rozgraniczenie między niektórymi rodzajami urządzeń mechanicznych  i infrastrukturą. 
Podczas gdy to ostatnie wyklucza elementy bezpieczeństwa w rozumieniu rozporządzenia, 
może on być całkowicie lub częściowo istotny dla bezpieczeństwa instalacji.  

4) „element bezpieczeństwa” oznacza każdy element wyposażenia lub każde urządzenie, które ma 
zostać wbudowane w podsystem lub w urządzenie kolei linowych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i awaria którego zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu pasażerów, personelu obsługi 
lub osób trzecich; 

Właściwe rozumienie rozporządzenia opiera się na tej definicji. 

Należy wziąć pod uwagę dwa aspekty: 

• z jednej strony element bezpieczeństwa niekoniecznie jest elementem 
podstawowym, ale może być grupą elementów lub nawet kompletnym zestawem 
wyposażenia; 

• z drugiej strony, o elemencie mówi się, że jest elementem „bezpieczeństwa”, jeśli jest 
zainstalowany w celu zapewnienia funkcji bezpieczeństwa, a mianowicie wspomaga 
utrzymanie bezpieczeństwa urządzenia. 

Element „bezpieczeństwa” (zarówno podstawowy, jak i zestaw części) musi być jako taki 
sklasyfikowany, a klasyfikacja powinna być odnotowana w analizie bezpieczeństwa (Zobacz 
art. 8). 

5) „gotowość eksploatacyjna” oznacza wszelkie techniczne przepisy i środki, które mają wpływ 
na  projekt i proces konstrukcyjny oraz są niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 
urządzeń kolei linowych; 

Rozróżnienie między funkcjonalnością a eksploatacją jest ważne, ponieważ rozporządzenie 
nie ma zastosowania do eksploatacji, za monitorowanie której odpowiedzialne są państwa 
członkowskie. Przepisy techniczne i środki dotyczące funkcjonowania urządzenia są 
bezpośrednio zależne od jego konfiguracji i powinny zostać określone na początku projektu 
(np. punkty kontrolne, wyłączniki awaryjne). 
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6) „gotowość konserwacyjna” oznacza wszelkie techniczne przepisy i środki, które mają wpływ 
na  projekt i proces konstrukcyjny oraz są niezbędne dla zapewnienia konserwacji, i które zostały 
przyjęte w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń kolei linowych; 

Równie ważne jest rozróżnienie między zdolnością utrzymania  a konserwacją, ponieważ 
przez analogię do eksploatacji rozporządzenie nie ma zastosowania do konserwacji, 
za  monitorowanie której odpowiedzialne są państwa członkowskie. Zalecenia  techniczne 
i  środki związane ze zdolnością utrzymania urządzenia  są bezpośrednio zależne od jego 
konfiguracji i powinny być określone na początku projektu (np. odpowiedni dostęp do sprzętu 
wymagającego konserwacji ze względu na prawdopodobną częstotliwość serwisowania; 
instalacja systemów pomocniczych). 

7) „kolej linowa” oznacza urządzenie kolei linowych, w którym pojazdy wiszą na jednej lub większej 
liczbie lin i przy ich pomocy są wprawiane w ruch; 

Należą do nich  urządzenia, w których pojazdy z  pasażerami są zawieszeni na jednej lub więcej 
linach; czasami są one określane jako „tramwaje napowietrzne”. 

8) „wyciąg” oznacza urządzenie kolei linowych, w którym pasażerowie z odpowiednim 
wyposażeniem są holowani po uprzednio przygotowanej trasie; 

Pasażerowie są zazwyczaj holowani po śniegu, chociaż można zastosować także plastikowe 
wykładziny, a nawet powierzchnie trawiaste. Zamiast nart czy łyżew pasażerowie mogą 
korzystać ze sprzętu wyposażonego w  kółka (rowery, hulajnogi, rolki) lub z sanek. 
Ta  kategoria obejmuje również małe wyciągi narciarskie, w których lina holująca narciarza 
jest wyposażona w uchwyt znajdujący się w zasięgu ręki. Wyciągi te znane są w niektórych 
państwach członkowskich jako „wyciągi narciarskie o niskim prowadzeniu liny” i popularnie 
nazywane przez narciarzy „wyrwirączkami”. 

9) „kolej linowa terenowa” oznacza urządzenie kolei linowych, w którym pojazdy są ciągnięte, 
za  pomocą liny lub lin, po torze, który może być położony na ziemi lub wsparty na stałych 
konstrukcjach; 

Chociaż koleje linowe terenowe poruszają się głównie na kołach opartych na szynach, istnieją 
również urządzenia wykorzystujące podparcie na „poduszce powietrznej”. 

“Dźwigi pochyłe” zaprojektowane zgodnie z przepisami dyrektywy 2014/33/UE nie muszą 
spełniać wymagań  rozporządzenia, co zostało wyraźnie wyłączone na mocy art. 2 ust. 2a.  

10) „udostępnienie na rynku” oznacza każde dostarczenie podsystem lub elementu bezpieczeństwa 
w celu dystrybucji lub użytkowania na rynku unijnym w ramach działalności komercyjnej, odpłatnie 
lub nieodpłatnie;  

Definicja „udostępniania na rynku” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 2 
„Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących 
produktów.  

Ogólna koncepcja „udostępniania” polega na tym, że  produkt jest uważany za udostępniany, 
gdy jest dostarczany do dystrybucji, konsumpcji lub użytkowania na rynku unijnym w ramach 
działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie. Takie udostępnienie  obejmuje każdą 
ofertę dystrybucji, konsumpcji lub użytkowania, które mogą skutkować rzeczywistą dostawą. 

11) „wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwsze udostępnienie podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa na rynku unijnym;  

Definicja „wprowadzania do obrotu” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 2 
„Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących 
produktów.  
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„Wprowadzenie do obrotu” jest szczególnym przypadkiem udostępniania, a mianowicie jest 
to pierwszy przypadek wprowadzenia produktu na rynek unijny. Unijne prawodawstwo 
harmonizacyjne ma zastosowanie w pierwszej kolejności, gdy produkt jest wprowadzany 
do  obrotu w Unii i do wszelkich dalszych operacji, które stanowią udostępnienie, dopóki nie 
dotrze do użytkownika końcowego. 

12) „oddanie do użytku” oznacza rozpoczęcie eksploatacji urządzenia kolei linowych w celu 
przewozu osób; 

Definicja „wprowadzenia do użytku” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 2.5 
„Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących 
produktów. 

13) „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza podsystem lub element 
bezpieczeństwa lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie takiego podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa oraz wprowadza je do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym 
lub  wbudowuje je do urządzenia kolei linowych; 

Definicja „producenta” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 3 „Niebieskiego 
przewodnika” dotyczącego wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących produktów. 

14) „upoważniony przedstawiciel” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta 
do  działania w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań; 

Definicja „upoważnionego przedstawiciela” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 3 
„Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących 
produktów. 

15) „importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Unii, wprowadzającą do obrotu na rynku unijnym podsystem lub element bezpieczeństwa 
z  państwa trzeciego;  

Definicja „dystrybutora” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 3 „Niebieskiego 
przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. 

16) „dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent 
lub importer, która udostępnia podsystem lub element bezpieczeństwa na rynku;  

Definicja „dystrybutora” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 3 „Niebieskiego 
przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. 

17) „podmioty gospodarcze” oznacza producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera 
lub  dystrybutora podsystemu lub elementu bezpieczeństwa;  

Unijne prawodawstwo harmonizacyjne definiuje producenta, upoważnionego 
przedstawiciela, importera i dystrybutora jako „podmioty gospodarcze”. 

18) „specyfikacja techniczna” oznacza dokument określający wymagania techniczne, które muszą 
zostać spełnione przez urządzenie kolei linowych, infrastrukturę, podsystem lub element 
bezpieczeństwa;  

Definicja „specyfikacji technicznej” jest wyjaśniona bardziej szczegółowo w art. 2 ust. 4 
rozporządzenia UE 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej. 

19) „norma zharmonizowana” oznacza normę zharmonizowaną w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;  

Definicja „normy zharmonizowanej” jest wyjaśniona bardziej szczegółowo w rozdziale 4 
„Wymagania dotyczące produktów” w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania 
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przepisów UE dotyczących produktów oraz w art. 2 ust. 1 lit. c) rozporządzenia UE 
1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej. 

20) „akredytacja” oznacza akredytację w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) 
nr  765/2008;  

Definicja „akredytacji” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 6 „Niebieskiego 
przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. 

21) „krajowa jednostka akredytująca” oznacza krajową jednostkę akredytującą w rozumieniu art. 2 
pkt 11 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;  

Definicja „krajowej jednostki akredytującej” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 
6.4.1. „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących 
produktów. 

22) „ocena zgodności” oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione zasadnicze wymagania 
niniejszego rozporządzenia odnoszące się do podsystemu lub elementu bezpieczeństwa;  

Definicję „oceny zgodności” wyjaśniono bardziej szczegółowo w rozdziale 5 „Ocena 
zgodności” „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów 
dotyczących produktów.  

23) „jednostka oceniająca zgodność” oznacza jednostkę, która wykonuje czynności z zakresu oceny 
zgodności podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, w tym wzorcowanie, badania, certyfikację i 
inspekcję; 

Definicja „jednostki oceniającej zgodność” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 5.2. 
„Ocena zgodności” „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów 
dotyczących produktów. 

24) „odzyskanie” oznacza każdy środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa, który został już udostępniony osobie odpowiedzialnej za urządzenie 
kolei linowych; 

Definicja „odzyskania” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 7 „Nadzór rynku” 
„Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących 
produktów. 

25) „wycofanie z obrotu” oznacza każdy środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu 
na  rynku podsystemu lub elementu bezpieczeństwa w danym łańcuchu dostaw; 

Definicję „wycofania” wyjaśniono bardziej szczegółowo w rozdziale 7 „Niebieskiego 
przewodnika” dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. 

26) „unijne prawodawstwo harmonizacyjne” oznacza każdy akt prawny Unii harmonizujący 
warunki obrotu produktami; 

27) „oznakowanie CE” oznacza oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że podsystem 
lub  element bezpieczeństwa spełnia mające zastosowanie wymagania określone w unijnym 
prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczanie. 

Definicja „oznakowania CE” została szczegółowo wyjaśniona w rozdziale 4 „Niebieskiego 
przewodnika” dotyczącego wdrażania przepisów UE dotyczących produktów. 

Artykuł 4  

Udostępnianie na rynku podsystemów i elementów bezpieczeństwa 

Podsystemy oraz elementy bezpieczeństwa są udostępniane na rynku jedynie wówczas, gdy są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem. 
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Celem tego przepisu jest zapewnienie, że udostępniane na rynku podsystemy i elementy 
bezpieczeństwa spełniają wymagania rozporządzenia, a tym samym zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych. 

Artykuł 5  

Oddanie do użytku urządzeń kolei linowych 

1.Państwa członkowskie podejmują zgodnie z art. 9 wszystkie właściwe środki dla przyjęcia 
procedur zapewniających, iż urządzenia kolei linowych zostają oddane do użytku jedynie wówczas, 
gdy spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia i nie zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu 
osób lub mieniu, przy odpowiednim montażu, konserwacji i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. 

Celem przepisu jest zapewnienie, aby urządzenia  były oddawane do użytku tylko wtedy, 
gdy  spełniają wymagania określone w rozporządzeniu, zapewniając tym samym wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Przepis nakazuje państwom członkowskim podjęcie odpowiednich  
środków. Środkiem mogą być np. krajowe przepisy lub procedury dotyczące prowadzenia 
sprawy w celu zapewnienia spełnienia zasadniczych wymagań. Państwa członkowskie muszą 
również podjąć środki krajowe w celu zapewnienia, aby przypadki nieobjęte 
rozporządzeniem, dotyczące kolei linowych nie powodowały zagrożenia dla zdrowia, 
bezpieczeństwa osobistego lub mienia (tj. procedury dotyczące eksploatacji i konserwacji).  

2.Państwa członkowskie podejmują zgodnie z art. 9 wszystkie właściwe środki dla przyjęcia 
procedur zapewniających, iż podsystemy i elementy bezpieczeństwa zostają wbudowane 
w  urządzenia kolei linowych jedynie wówczas, gdy umożliwiają budowę urządzeń kolei linowych 
spełniających wymagania niniejszego rozporządzenia i nie zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu 
osób lub mieniu, przy odpowiednim montażu, konserwacji i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. 
3.Domniemywa się, iż urządzenia kolei linowych spełniające normy zharmonizowane, do których 
odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub części takich norm, 
są  zgodne z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w załączniku II, objętymi 
tymi normami lub ich częściami.  

Norma zharmonizowana musi odpowiadać odpowiednim zasadniczym lub innym 
wymaganiom prawnym odpowiedniego aktu prawnego, zgodnie z odpowiednim wnioskiem 
normalizacyjnym. Ponieważ norma zharmonizowana niekoniecznie obejmuje wszystkie 
wymagania zasadnicze powinno być jasno określone, jakie wymagania są objęte tą normą . 
W  przeciwnym razie producent przestrzegający normy zharmonizowanej, do której 
odwołuje się Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nie wie w stosunku do których wymagań 
„domniemanie zgodności” będzie miało zastosowanie, a organy publiczne nie wiedzą, 
w  stosunku do których zasadniczych wymagań muszą przyjąć domniemanie zgodności. 

4. Niniejsze rozporządzenie nie narusza prawa państw członkowskich do ustanawiania takich 
wymagań, jakie mogą one uznać za niezbędne, dla zapewnienia ochrony osobom, a w szczególności 
pracownikom, w trakcie użytkowania danych urządzeń kolei linowych, o ile nie oznacza to 
modyfikacji urządzeń w sposób nieobjęty niniejszym rozporządzeniem. 

Państwa członkowskie nie mają całkowitej swobody w określaniu dodatkowych wymagań 
związanych z użytkowaniem urządzenia. Takie wymagania mogą być brane pod uwagę tylko 
wtedy, gdy dotyczą bezpieczeństwa osób, w szczególności pracowników i nie utrudniają 
swobodnego przepływu podsystemów i elementów bezpieczeństwa, co miałoby miejsce w 
przypadku konieczności modyfikacji takich podsystemów i elementów bezpieczeństwa. 
W  praktyce oznacza to, że państwa członkowskie mogą określić ogólne lub szczegółowe 
zasady użytkowania urządzenia, o ile nie pociąga to za sobą żadnych modyfikacji 
podsystemów i elementów bezpieczeństwa objętych rozporządzeniem. 
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Artykuł 6  

Zasadnicze wymagania 

Urządzenia kolei linowych oraz ich infrastruktura, podsystemy i elementy bezpieczeństwa spełniają 
zasadnicze wymagania określone w załączniku II, które mają do nich zastosowanie. 

Harmonizacja opiera się na wymaganiach zasadniczych, z którymi zgodność jest 
obowiązkowa. Niezbędne jest przestrzeganie zasadniczych wymagań, które określają 
podstawowe cele do osiągnięcia. Podejmowane są wysiłki, aby sformułować te wymagania 
wystarczająco precyzyjnie, po to by stworzyć dające się udowodnić zobowiązania prawne. 
Jednocześnie sformułowanie pozostaje wystarczająco szerokie, aby umożliwić ocenę 
zgodności z wymaganiami nawet w przypadku braku norm zharmonizowanych lub 
w  przypadku, gdy producent zdecyduje się nie stosować tych ostatnich. W związku z tym 
środki osiągnięcia celów określonych w zasadniczych wymaganiach nadal są opcjonalne. 
W  szczególności stosowanie norm zharmonizowanych pozostaje dobrowolne, a ocena 
zgodności jest zawsze dokonywana w odniesieniu do wymagań zasadniczych. Jeżeli 
producent zdecyduje się nie przestrzegać normy zharmonizowanej musi udowodnić, że dany 
element  bezpieczeństwa, podsystem lub urządzenie są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 
Jeżeli producent zdecyduje się nie przestrzegać wymagań normy zharmonizowanej, musi 
udokumentować ten sam lub wyższy poziom bezpieczeństwa niż określony w normach 
zharmonizowanych. 

Artykuł 7  

Swobodny przepływ podsystemów i elementów bezpieczeństwa 

Państwa członkowskie nie zakazują, nie ograniczają i nie utrudniają udostępniania na rynku 
podsystemów i elementów bezpieczeństwa zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.  

Państwa członkowskie są zobowiązane do umożliwienia swobodnego przepływu  (i nie mogą 
podejmować żadnych działań w celu uniemożliwienia sprzedaży) wszystkich podsystemów 
i  elementów bezpieczeństwa zgodnych z rozporządzeniem. Podobnie państwa członkowskie 
nie mogą pod pozorem procedur zezwolenia na wprowadzenie do eksploatacji zabraniać, 
ograniczać ani utrudniać swobodnego przepływu elementów bezpieczeństwa lub 
podsystemów zgodnych z rozporządzeniem.  

Przepis odnosi się do zasady swobodnego przepływu towarów i potwierdza tę zasadę 
oraz  przypomina państwom członkowskim, że procedury wydawania zezwoleń na budowę 
i  oddanie urządzenia do użytku nie mogą być wykorzystywane do utrudniania swobodnego 
przepływu.  

Zobacz także rozdział 8 „Swobodny przepływ produktów w UE” „Niebieskiego przewodnika” 
dotyczący wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 8 

Analiza bezpieczeństwa oraz raport dotyczący bezpieczeństwa planowanych urządzeń 
kolei linowych  

W tym artykule wprowadzono wymóg opracowania analizy bezpieczeństwa i raportu 
w  każdym  przypadku. Celem jest zarówno zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa 
urządzenia, jak również identyfikacja podsystemów i  elementów i bezpieczeństwa 
podlegających wspólnemu rynkowi UE, do których odnoszą się główne przepisy niniejszego 
rozporządzenia. 

1. Osoba odpowiedzialna za urządzenie kolei linowych, określona przez państwo członkowskie 
zgodnie z prawem krajowym, przeprowadza analizę bezpieczeństwa planowanego urządzenia kolei 
linowych lub zleca przeprowadzenie takiej analizy.  
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W tym akapicie są dwa elementy, a mianowicie:  

• analiza bezpieczeństwa może być wykonana albo bezpośrednio przez osobę 
odpowiedzialną za urządzenie kolei linowej, określoną przez państwo członkowskie, 
albo przez stronę trzecią na wniosek osoby odpowiedzialnej za kolej linową;  

• taka analiza bezpieczeństwa jest przeprowadzana na poziomie projektu. Jej wyniki 
mogą pomóc w zdefiniowaniu konfiguracji urządzenia  i określeniu roli komponentów 
w zapewnieniu bezpieczeństwa w świetle tej konfiguracji.  

Analiza bezpieczeństwa zasadniczo obejmuje: 

• specyficzne cechy projektu wpływające na środowisko i otoczenie; 
• infrastrukturę;  
• interfejsy podsystemu (wzajemne oddziaływanie w podsystemie-interakcje);  
• interfejsy(wzajemne oddziaływanie-interakcje) podsystem /infrastruktura. 

2. Analiza bezpieczeństwa każdego urządzenia kolei linowych:  

a) uwzględnia wszystkie przewidziane tryby eksploatacji; 

Planowane sposoby działania i zastosowania należy określić pisemnie. 

b) przeprowadzana jest według uznanej lub ustalonej metody; 

Podejście do analizy bezpieczeństwa powinno opierać się na metodologii przewidzianej 
w  normach międzynarodowych. 

c) uwzględnia obecny stan wiedzy fachowej i złożoność danego urządzenia kolei linowych;  

Ze względu na generalnie dużą złożoność urządzenia  kolei linowej zasadne jest podzielenie 
analizy bezpieczeństwa na kilka analiz. W ten sposób można zlecić ocenę każdej dziedziny 
kompetentnej osobie. 

d) zapewnia, iż projekt i konstrukcja urządzenia kolei linowych uwzględniają uwarunkowania 
miejscowe oraz najbardziej niesprzyjające okoliczności w celu zapewnienia zadowalających 
warunków bezpieczeństwa;  

Ten punkt określa potrzebę „zadowalających warunków bezpieczeństwa”,  ponieważ nie 
można osiągnąć bezpieczeństwa całkowitego. Stwierdza jednak również konieczność 
uwzględnienia lokalnego otoczenia i „najbardziej niekorzystnych sytuacji”. 

e) obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych i ich czynników 
zewnętrznych w kontekście projektowania, budowy i oddania do użytku;  

Osoba odpowiedzialna za urządzenie kolei linowych, znając jej lokalizację, musi upewnić się, 
że brane są pod uwagę zagrożenia związane z miejscem zainstalowania oraz aspekty 
bezpieczeństwa związane z lokalnym otoczeniem. 

Osoba odpowiedzialna musi brać pod uwagę ograniczenia wprowadzone w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa systemu na poziomie jego trybów pracy (eksploatacja i konserwacja). 

f) na podstawie wcześniejszych doświadczeń umożliwia identyfikację zagrożeń, które mogą 
wystąpić w trakcie eksploatacji urządzenia kolei linowych;  

Rozporządzenie gwarantuje swobodę wyboru metody, pod warunkiem, że jest ona uznana 
i  uwzględnia stan techniki, złożoność urządzenia oraz przewidywane tryby pracy. Jeśli 
lokalne otoczenie ma zostać włączone do konfiguracji eksploatacyjnej, musi istnieć 
porozumienie między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Wiąże się to z aspektami 
technicznymi, w szczególności z konfiguracją sprzętu, z danymi eksploatacyjnymi 
i  lokalizacyjnymi. Osoba odpowiedzialna za urządzenie  kolei linowych musi upewnić się, 
że  ryzyko związane z miejscem zostało odpowiednio uwzględnione i upewnić się, że środki 
związane z eksploatacją i konserwacją urządzenia są dopuszczalne.  
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Ta sporządzona w porozumieniu ze wszystkimi stronami analiza bezpieczeństwa pozwala 
na  to, że strony zgadzają się  co do charakteru środków, które należy podjąć w celu radzenia 
sobie z niebezpiecznymi sytuacjami.  

Środki zmniejszające ryzyko dzielą się na trzy kategorie: 

• pomiary na poziomie sprawdzenia konfiguracji (np. sporządzenie i sprawdzenie 
obliczeń trasy);  

• środki na poziomie projektowania, na etapie budowy elementów i podsystemów 
lub  na poziomie infrastruktury; 

• środki na poziomie eksploatacji i konserwacji (w tym środki prawdopodobnie 
przeznaczone dla użytkowników), aby poradzić sobie z ryzykiem szczątkowym. 

3. Analiza bezpieczeństwa obejmuje także urządzenia zabezpieczające i ich oddziaływanie 
na  urządzenie kolei linowych oraz powiązane podsystemy, które wprawiają w ruch, tak aby 
urządzenia zabezpieczające:  

a) mogły zareagować na wstępne uszkodzenie lub wykrytą nieprawidłowość, pozostając 
jednocześnie w stanie gwarantującym bezpieczeństwo, w trybie pracy ograniczonej lub trybie 
bezpiecznym w sytuacji awaryjnej; 

b) były redundantne i monitorowane; lub  

c) zapewniały możliwość oceny prawdopodobieństwa swej awarii, a ich wyniki były porównywalne 
do standardów zabezpieczeń wskazanych w lit. a) i b). 

Wymagania opisane w tym punkcie są częścią oceny zgodności elementów bezpieczeństwa 
i  podsystemów i muszą być uwzględnione w trakcie tej analizy. 

4. Analiza bezpieczeństwa jest wykorzystywana do sporządzenia wykazu zagrożeń i sytuacji 
niebezpiecznych, zalecenia środków zaradczych wobec takich zagrożeń i określenia wykazu 
podsystemów i elementów bezpieczeństwa, które mają zostać wbudowane w urządzenie kolei 
linowych.  

Ważne jest, aby określić wpływ środków pod kątem przewidywanego ograniczenia ryzyka. 

Pomoże to w ustaleniu priorytetów potencjalnie sprzecznych środków w konfiguracji 

i  projekcie. Jednocześnie zapewnia operatorowi środki do identyfikacji i skoncentrowania się 

na zadaniach eksploatacyjnych i konserwacyjnych o szczególnym znaczeniu 

dla  bezpieczeństwa, na przykład w szkoleniu i (wewnętrznej) kontroli jakości w okresie 

eksploatacji urządzenia. 

5. Wyniki analizy bezpieczeństwa zamieszczane są w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa.  

Raport o bezpieczeństwie ma na celu zapewnienie, że wszystkie strony zaangażowane 
w  budowę, projektowanie i eksploatację instalacji rozpoznają i akceptują proponowane 
środki postępowania z potencjalnym ryzykiem eksploatacyjnym zgodnie z punktem 2.2. 
(Zasady bezpieczeństwa) załącznika II (Zasadnicze wymagania). Umożliwia również 
wszystkim zainteresowanym stronom zidentyfikowanie elementów bezpieczeństwa 
i  podsystemów, które korzystają ze swobodnego przepływu na rynku UE, jeśli są zgodne 
z  zasadniczymi wymaganiami. 

Artykuł 9  

Zatwierdzanie urządzeń kolei linowych 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia procedury udzielania zezwolenia na budowę i oddanie 
do użytku urządzeń kolei linowych znajdujących się na jego terytorium. 

Rozporządzenie nie dotyczy procedur wydawania zezwoleń obowiązujących w państwach 
członkowskich. 
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2. Osoba odpowiedzialna za urządzenie kolei linowych, określona przez państwo członkowskie 
zgodnie z prawem krajowym, przedstawia raport dotyczący bezpieczeństwa, o którym mowa 
w  art.  8, deklarację zgodności UE oraz inne dokumenty dotyczące zgodności podsystemów 
i  elementów bezpieczeństwa, jak również dokumentację dotyczącą właściwości urządzenia kolei 
linowych, organowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wydanie zezwolenia dla urządzenia kolei 
linowych. Dokumentacja dotycząca urządzenia kolei linowych określa również niezbędne warunki, 
w tym ograniczenia eksploatacyjne, jak również pełne informacje na temat obsługi serwisowej, 
kontroli, regulacji i konserwacji danego urządzenia kolei linowych. Kopia tych dokumentów 
przechowywana jest przy urządzeniu kolei linowych.  

Jeżeli chodzi o zgodność podsystemów i elementów bezpieczeństwa, omawiana 
dokumentacja techniczna obejmuje dokumentację, która towarzyszy deklaracjom zgodności 
elementów bezpieczeństwa i podsystemów, ale nie obejmuje całej dokumentacji 
wykorzystywanej przez jednostki notyfikowane do przeprowadzanych przez nie badań. 
W  rzeczywistości, badanie szczegółowych dokumentów dotyczących różnych elementów 
bezpieczeństwa i podsystemów  jest przeprowadzane przez jednostki notyfikowane, 
a  dokumentem końcowym jest wydawany certyfikat. Organ odpowiedzialny 
za  zatwierdzenie urządzenia nie musi więc sprawdzać szczegółowych dokumentów, a co 
za  tym idzie nie musi ich wymagać. 

3. W przypadku gdy istotne cechy urządzeń, ich podsystemów albo też elementów bezpieczeństwa 
ulegną modyfikacjom, które wymagają od danego państwa członkowskiego wydania nowego 
zezwolenia na oddanie do użytku, modyfikacje takie oraz wszelkie ich następstwa dla pracy 
urządzeń kolei linowych muszą w pełni odpowiadać zasadniczym wymaganiom określonym 
w  załączniku II.  

Każda modyfikacja kolei linowej wymaga oceny jej wpływu na bezpieczeństwo. Oznacza to, 
że w każdym indywidualnym przypadku należy określić, czy w wyniku modyfikacji kolei 
linowej pojawiły się nowe zagrożenia, czy też wzrosło istniejące ryzyko. 

Należy ustalić, czy możliwe jest doprowadzenie zmodyfikowanej kolei do stanu bezpiecznego 
z odpowiednimi zabezpieczeniami. Należy przeprowadzić przegląd w celu ustalenia, 
czy  odpowiednie zabezpieczenie eliminuje lub przynajmniej wystarczająco minimalizuje 
ryzyko. W takim przypadku modyfikacja może być zwykle uznana za modyfikację nie 
wprowadzającą poważnych zmian. Ogólnie można stwierdzić, że modyfikacje urządzeń  mogą 
mieć następujące skutki:  

1. Urządzenie jest bezpieczne nawet po modyfikacji i nie wymaga dodatkowych środków 
ochronnych - brak większych modyfikacji.  

2. Urządzenie nie jest już bezpieczne po modyfikacji i wymaga  dodatkowych środków 
ochronnych. Nowe zagrożenie lub zwiększone ryzyko można wyeliminować za pomocą 
odpowiednich zabezpieczeń lub przynajmniej wystarczająco zminimalizować - nie ma 
większych modyfikacji. 

3. Urządzenie nie jest już bezpieczne po modyfikacji i wymaga  dodatkowych środków 
ochronnych, a wystarczającej redukcji ryzyka nie można osiągnąć za pomocą odpowiednich 
zabezpieczeń -następuje poważna modyfikacja.  

W ustaleniu, czy nastąpiła istotna zmiana, pomocny może być poniższy diagram:  
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Na przykładzie niniejszego diagramu, następujące zmiany można uznać za poważne:  

• rozbudowa lub skrócenie urządzenia;  

• zwiększenie przepustowości poprzez dodanie pojazdów nieuwzględnionych 
w  pierwotnym projekcie urządzenia, elementu   bezpieczeństwa lub podsystemu;  

• zwiększenie przepustowości poprzez zwiększenie prędkości nieuwzględnionej 
we  wstępnym projekcie instalacji, elementu bezpieczeństwa lub podsystemu;  

• zmiana technologii (kolej krzesełkowa z wprzęgłami zamocowanymi na stałe  
przekształcona w kolej krzesełkową z pojazdami wyprzęganym, przekształcenie kolei 
krzesełkowej (krzesła dwuosobowe) w kolej linową krzesełkową z krzesłami 
trzyosobowymi.  

W przypadku urządzeń , które nie zostały jeszcze zbudowane zgodnie z dyrektywą 
2000/9/WE, podział  wyposażenia na elementy bezpieczeństwa, podsystemy i infrastrukturę 
nie była jeszcze obowiązkowy. Poniższe stwierdzenia dotyczące elementów bezpieczeństwa 
i podsystemów ma również zastosowanie do elementów niesklasyfikowanych, o ile nie 
określono inaczej. Właściwe jest zidentyfikowanie różnych części wpływających na  tak 
poważną zmianę: albo elementu bezpieczeństwa, podsystemu, infrastruktury/konstrukcji 
budowlanej, albo kombinacji tych trzech części składowych. W przypadku rozbudowy 
lub  skrócenia urządzenia  lub zwiększenia jego przepustowości  nieuwzględnionego 
w  pierwotnym projekcie, konstrukcja budowlana może zostać znacząco zmodyfikowana, 
ale  nie elementy i podsystemy bezpieczeństwa, nawet jeśli są zduplikowane (pojazdy, baterie 
krążków trasowych….). Wymiana istniejących komponentów lub dodanie komponentów – 
niezależnie od tego, czy są one częścią podsystemu, czy częścią infrastruktury/konstrukcji 
budowlanej – identycznych lub podobnych z ulepszeniami istniejącymi wcześniej 
w  urządzeniu nie stanowi poważnej modyfikacji elementu, podsystemu lub infrastruktury. 
Tak więc, jeśli z przyczyn technicznych (np. wzajemne oddziaływanie z istniejącym 
urządzeniem) nie jest możliwe spełnienie aktualnego stanu techniki (np. norm 
zharmonizowanych), to w takim przypadku przyjmuje się, że te elementy, podsystemy 
lub  infrastruktura są zgodne z wcześniejszymi  warunkami odniesienia, o ile są one 
akceptowane w przypadku utrzymania lub modyfikacji bez poważnych zmian w istniejących 
elementach, podsystemach lub infrastrukturze. W takich wyjątkowych przypadkach 
„deklaracja producenta” dotycząca elementów bezpieczeństwa lub podsystemów 
lub  dokumenty z nią związane, będzie określać spełnione wymagania i zawierać informację, 
że element bezpieczeństwa lub podsystem jest przeznaczony „do konserwacji lub 
modyfikacji, które nie są uważane za zmiany „poważne”. W przypadku elementów 
niesklasyfikowanych (na urządzeniach zbudowanych przed wejściem w życie dyrektywy 
2000/9/WE) należy również przedłożyć „deklarację producenta”, z której wynika, że element 
zamienny jest identyczny lub podobny z elementem ulepszanym. Jeżeli dokonywana jest 
poważna modyfikacja podsystemu lub elementu bezpieczeństwa (co powoduje, że część 
zamienna nie jest identyczna lub jest prawie identyczna z oryginalną) oraz jeżeli odpowiednia 
dokumentacja techniczna ulega poważnym zmianom, potrzebna jest nowa lub 
zaktualizowana ocena zgodności wykonana przez jednostkę notyfikowaną. Ponadto 
elementy bezpieczeństwa i podsystemy przeznaczone do konserwacji lub do innych 
niż  poważne modyfikacje urządzeń kolei linowych, oddanych do użytku przed 20 marca 2004 
r. nie podlegają rozporządzeniu 2016/424. W przypadku, gdy ma zostać zmieniona tylko 
instrukcja konserwacji lub instrukcja obsługi, ale nie sam element, wymagana jest tylko ocena 
dokumentacji i zgodność między elementem a dokumentacją. Ocenę samego elementu 
można pominąć, jeśli pozostaje on niezmieniony. Uwaga: W celu zastosowania tego ustępu 
zobacz również motyw 27.   
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Zasadnicze wymagania należy interpretować i stosować w taki sposób, aby uwzględniały one stan 
techniki w czasie projektowania i wytwarzania, jak również względy natury technicznej 
i  ekonomicznej odpowiadające wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

W przypadku modyfikacji istniejącego urządzenia, aktualny stan wiedzy może odnosić się 
do  czasu zaprojektowania i wyprodukowania tego urządzenia, odpowiadającego prawu 
krajowemu państwa członkowskiego. Dotyczy to elementów bezpieczeństwa i podsystemów 
wprowadzonych do obrotu lub wbudowanych w urządzenie kolei linowych, a także całych 
urządzeń  oddanych do użytku przed 20 marca 2004 które zostały dopuszczone 
do  stosowania przez  ustawodawstwo krajowe na podstawie przepisów art. 21 ust. 3 
dyrektywy 2000/9/WE. Innymi słowy poważna modyfikacja i jej konsekwencje dla pozostałej 
części urządzenia będzie wymagać „doprowadzenia do zgodności”, ograniczonego 
do  zmodyfikowanej części. Elementy bezpieczeństwa i podsystemy, o których mowa muszą 
zatem podlegać zasadniczym wymaganiom rozporządzenia. Podsystemy i elementy 
bezpieczeństwa muszą przejść procedurę oceny zgodności, ocenę wzajemnego 
oddziaływania dotyczącą możliwości zintegrowania zmodyfikowanych części z koleją linową 
oraz próbę eksploatacyjną (np. zgodnie z EN 1709:2019, rozdział 5), wykazującą zamierzoną 
funkcjonalność. Jednakże elementy bezpieczeństwa i podsystemy, które nie zostały znacząco 
zmodyfikowane, jak również wpływ zmodyfikowanych elementów na pozostałą część 
urządzenia, które ocenia się jako niebędące poważną modyfikacją, nie muszą być poddawane 
nowej ocenie zgodności na podstawie niniejszego rozporządzenia. Do państw członkowskich 
należy podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich 
działających urządzeń, a w konsekwencji monitorowanie stosowania niniejszej klauzuli 
w  zakresie zarówno zmian wymagających nowego zezwolenia na eksploatację, jak 
i  weryfikacji wymiany części lub podsystemów na zadowalającym poziomie, w kontekście 
warunków utrzymania. Połączenie modyfikacji o cechach nieistotnych może stanowić 
modyfikację cech istotnych w rozumieniu art. 9 ust. 3.  

Uwaga: Pojęcie „poważnej modyfikacji” w rozporządzeniu jest równoważne z „istotną 
modyfikacją” w „Niebieskim przewodniku”. W przewodniku użyto w odniesieniu 
do   modyfikacji „istotnej” słowa „poważna”, ponieważ jest to słowo występujące 
w  rozporządzeniu. 

4. Państwa członkowskie nie stosują procedur, o których mowa w ust. 1, w celu zakazania, 
ograniczenia lub utrudnienia, z przyczyn związanych z aspektami objętymi zakresem niniejszego 
rozporządzenia, budowy oraz oddania do użytku urządzeń kolei linowych zgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem i niepowodujących zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub mienia, 
przy odpowiednim montażu, konserwacji i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. 

Brak kontroli końcowej urządzenia jako całości mógłby zagrozić bezpieczeństwu osób, nawet 
jeśli poszczególne elementy urządzenia są zgodne z rozporządzeniem. Aby skonfigurować 
bezpieczne urządzenie, nie wystarczy posiadać certyfikowane elementy bezpieczeństwa 
i  podsystemy. Ryzyko może wynikać z niewłaściwego współdziałania między różnymi 
podsystemami lub elementami bezpieczeństwa. W tym ustępie stwierdza się, że to do państw 
członkowskich należy zagwarantowanie płynnego współdziałania wszystkich elementów 
montowanych w urządzeniu. Państwa członkowskie muszą wdrożyć procedurę mającą 
na  celu sprawdzenie, oprócz ogólnego stanu urządzenia, płynnego współdziałania 
podsystemów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy urządzenia jako całości. 
Na  przykład powinny być w stanie zapewnić:  

• czy procedury przewidziane w rozporządzeniu zostały zastosowane do elementów 
bezpieczeństwa lub podsystemów wbudowanych w urządzenie; 

• że zostały włączone z uwzględnieniem ich obszarów zastosowania, tak aby nie 
stwarzały zagrożenia dla osób lub mienia; 
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• że bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia  jako całości jest wykazane poprzez 
inspekcje przed odbiorem i testy eksploatacyjne.  

Przepis ten podkreśla fakt, że odpowiedzialność państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa i ich stały nadzór w odniesieniu do urządzenia  jako całości, nie pozwalają im 
tworzyć przeszkód, które podważają przepisy rozporządzenia. 

5. Państwa członkowskie nie stosują procedur, o których mowa w ust. 1, w celu zakazania, 
ograniczenia lub utrudnienia swobodnego przepływu podsystemów i elementów bezpieczeństwa 
zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.  

Artykuł 10  

Eksploatacja urządzeń kolei linowych 

1. Państwa członkowskie zapewniają, iż urządzenie pozostaje w eksploatacji jedynie wówczas, 
gdy  spełnia warunki określone w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa.  

Monitorowanie bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia jako całości, musi być prawnie 
uregulowane przez państwa członkowskie, przez cały okres eksploatacji urządzenia 
(tj.  techniczny okres eksploatacji urządzenia, który jest określony w przepisach szczególnych 
w niektórych państwach członkowskich). Jeżeli w celu wyeliminowania jakichkolwiek 
zagrożeń, raport bezpieczeństwa sporządzony zgodnie z art. 8 przewiduje program środków 
zaradczych, których należy przestrzegać i stosować je przez cały okres użytkowania 
urządzenia, należy ustanowić procedury zapewniające przestrzeganie tego programu. 

2. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że zatwierdzone urządzenie kolei linowych użytkowane 
zgodnie z przeznaczeniem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób 
lub  mienia, podejmuje ono wszelkie odpowiednie środki dla ograniczenia eksploatacji takiego 
urządzenia lub zakazania jego eksploatacji. 

Artykuł ten odzwierciedla fakt, że rozporządzenie dotyczy nie tylko produktów znajdujących 
się w obrocie, ale także urządzeń  w miejscu ich docelowej eksploatacji. Pozwala to państwu 
członkowskiemu, odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo urządzenia, które mogłoby zagrozić 
zdrowiu i bezpieczeństwu osób lub mienia na natychmiastową reakcję. Odbywa się to poza 
zakresem rozporządzenia, ale czasami może uzasadniać zastosowanie rozdziału 5 (art. 39-
43), na przykład w odniesieniu do  elementów bezpieczeństwa i podsystemów. 

ROZDZIAŁ II  

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH  

Rozdział 2 rozporządzenia w sprawie urządzeń kolei linowych dotyczy identyfikacji 
i  obowiązków producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów, 
zwanych łącznie „podmiotami gospodarczymi”. W Nowych Ramach Legislacyjnych 
odpowiedzialność i obowiązki podmiotów gospodarczych są określone bardziej szczegółowo: 
wszyscy muszą odgrywać kluczowe role w łańcuchu dostaw, w szczególności w zakresie 
zgodności produktów, odpowiednich środków, komunikacji i współpracy. Należy zauważyć, 
że użytkownicy (konsumenci, pracownicy itp.) nie są uważani za „podmioty gospodarcze” 
w  odniesieniu do rozporządzenia. Zobacz także rozdział 3 „Podmioty łańcucha dostaw 
produktów i ich obowiązki” w „Niebieskim przewodniku”, dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 11  

Obowiązki producentów 

1. Wprowadzając podsystemy lub elementy bezpieczeństwa do obrotu lub wbudowując je 
w  urządzenie kolei linowych, producenci zapewniają, aby zostały one zaprojektowane i wytworzone 
zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku II.  
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2. Producenci podsystemów lub elementów bezpieczeństwa sporządzają dokumentację techniczną 
określoną w załączniku VIII (zwaną dalej „dokumentacją techniczną”) oraz przeprowadzają 
lub  zlecają przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 18. 
W  przypadku wykazania zgodności podsystemu lub elementu bezpieczeństwa z mającymi 
zastosowanie wymaganiami w drodze procedury, o której mowa w akapicie pierwszym, producenci 
sporządzają deklarację zgodności UE i umieszczają oznakowanie CE.  

3. Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres 
30  lat po wprowadzeniu danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu.  

4. Producenci zapewniają wprowadzenie procedur mających na celu utrzymanie zgodności 
produkcji seryjnej z niniejszym rozporządzeniem. Odpowiednio uwzględniane są zmiany w projekcie 
lub właściwościach podsystemu lub elementu bezpieczeństwa oraz zmiany w normach 
zharmonizowanych lub innych specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których deklarowana 
jest zgodność danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach, 
z  uwagi na zagrożenia powodowane przez podsystem lub element bezpieczeństwa, w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów, personelu obsługi i osób trzecich, producenci przeprowadzają 
badania wyrywkowe podsystemów lub elementów bezpieczeństwa udostępnianych na rynku oraz 
badają skargi na niezgodne z wymaganiami podsystemy i elementy bezpieczeństwa, w razie 
potrzeby prowadząc ewidencję takich skarg i przypadków odzyskania takich podsystemów 
i  elementów bezpieczeństwa, a także informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania. 

5. Producenci zapewniają, by wprowadzane przez nich do obrotu podsystemy lub elementy 
bezpieczeństwa były opatrzone nazwą typu, numerem partii lub serii, lub inną informacją 
umożliwiającą ich identyfikację. 

Jeżeli jest to niemożliwe ze względu na rozmiary lub charakter podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa, producenci zapewniają podanie wymaganych informacji na opakowaniu 
i  w  dokumencie dołączonym do podsystemu lub elementu bezpieczeństwa. 

6. Producenci umieszczają na podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa, a jeżeli nie jest to możliwe 
– na opakowaniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa lub w towarzyszącym mu dokumencie 
– swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
pocztowy, pod którym można się z nimi kontaktować. Adres wskazuje jedno miejsce, w którym 
można skontaktować się z producentem. Dane kontaktowe podaje się w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku. W przypadku gdy producent podaje adres 
strony internetowej, zapewnia on, by informacje na tej stronie były dostępne i aktualne.  

7. Producenci zapewniają dołączenie do podsystemu lub elementu bezpieczeństwa kopii deklaracji 
zgodności UE oraz instrukcji i informacji o bezpiecznym użytkowaniu, w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników, określonym przez dane państwo członkowskie. Takie instrukcje i informacje 
o  bezpiecznym użytkowaniu muszą być jasne, zrozumiałe i czytelne. Jednakże wówczas, 
gdy  jednemu podmiotowi gospodarczemu lub użytkownikowi dostarczana jest znaczna liczba 
podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, do danej partii lub dostawy można dołączyć jedną 
kopię deklaracji zgodności UE.  

8. Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu 
podsystem lub element bezpieczeństwa nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie 
podejmują środki naprawcze niezbędne dla zapewnienia zgodności podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto, jeżeli 
podsystem lub element bezpieczeństwa stwarza zagrożenie, producenci niezwłocznie informują 
o  tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których podsystem lub element 
bezpieczeństwa zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje dotyczące 
zwłaszcza niezgodności z wymaganiami oraz wszelkich podjętych środków naprawczych.  
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9. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci przekazują mu wszelkie 
informacje i dokumentację niezbędną do wykazania zgodności podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa z niniejszym rozporządzeniem, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. 
Te  informacje i dokumentacja mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej. 
Na  żądanie tego organu producenci współpracują z nim we wszelkich w działaniach podjętych 
w  celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają podsystem lub element bezpieczeństwa wprowadzone 
przez nich do obrotu.  

Art. 11 określa odpowiedzialność producenta w odniesieniu do zgodności podsystemów  
i elementów bezpieczeństwa z zasadniczymi wymaganiami załącznika II, wymaganą 
dokumentacją, procesem oceny zgodności itp. Rozporządzenie nie wymaga, aby producent 
miał siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Zatem przy wprowadzaniu produktu na rynek 
unijny obowiązki producenta są takie same, niezależnie od tego, czy ma on siedzibę poza UE, 
czy w państwie członkowskim. Zobacz rozdział 3.1 „Producent” „Niebieskiego przewodnika” 
dotyczącego wdrażania przepisów UE dotyczących produktów, w którym szczegółowo 
wyjaśniono rolę i obowiązki producenta. 

Artykuł 12 

Upoważnieni przedstawiciele 

1. Producent może, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela. Obowiązki określone w art. 11 ust. 1 oraz obowiązek sporządzenia dokumentacji 
technicznej nie wchodzą w zakres pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela.  

2. Upoważniony przedstawiciel wykonuje zadania określone w pełnomocnictwie otrzymanym 
od  producenta. Pełnomocnictwo umożliwia upoważnionemu przedstawicielowi wykonywanie 
co  najmniej następujących obowiązków:  

a) przechowywanie deklaracji zgodności UE i dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych 
organów nadzoru rynku przez okres 30 lat po wprowadzeniu podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa do obrotu;  

b) na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego, przekazywanie mu wszelkich informacji 
i  dokumentacji niezbędnych do wykazania zgodności podsystemu lub elementu bezpieczeństwa;  

c) na żądanie właściwego organu krajowego, współpracowanie z nim we wszelkich działaniach 
podjętych w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają podsystem lub element bezpieczeństwa objęte 
pełnomocnictwem upoważnionego przedstawiciela.  

Zobacz także rozdział 3.2 „Autoryzowani przedstawiciele” „Niebieskiego przewodnika” 
dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 13  

Obowiązki importerów 

1. Importerzy wprowadzają do obrotu wyłącznie podsystemy lub elementy bezpieczeństwa zgodne 
z wymaganiami. 

2. Przed wprowadzeniem podsystemów lub elementów bezpieczeństwa do obrotu importerzy 
zapewniają przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której 
mowa w art. 18. Zapewniają oni, by producent sporządził dokumentację techniczną, by podsystem 
lub element bezpieczeństwa były opatrzone oznakowaniem CE, by zaopatrzono je w kopię deklaracji 
zgodności UE i towarzyszyły im wymagane instrukcja i informacje o bezpiecznym użytkowaniu, 
a  w  razie potrzeby inne wymagane dokumenty, oraz by producent spełnił wymagania określone 
odpowiednio w art. 11 ust. 5 i 6. Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by uważać, że podsystem 
lub element bezpieczeństwa nie są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami 
określonymi w załączniku II, nie wprowadza podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu, 
dopóki ich zgodność z wymaganiami nie zostanie zapewniona. Ponadto, jeżeli podsystem 
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lub  element bezpieczeństwa stwarza zagrożenie, importer informuje o tym producenta oraz organy 
nadzoru rynku.  

3. Importerzy umieszczają na podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa, a jeżeli nie jest to możliwe 
– na opakowaniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa lub w towarzyszącym mu dokumencie 
– swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
pocztowy, pod którym można się z nimi kontaktować. Dane kontaktowe podaje się w języku łatwo 
zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku. W przypadku gdy producent 
podaje adres strony internetowej, zapewnia on, by informacje na tej stronie były dostępne i aktualne.  

4. Importerzy zapewniają dołączenie do podsystemu lub elementu bezpieczeństwa instrukcji 
i  informacji o bezpiecznym użytkowaniu, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników, 
określonym przez dane państwo członkowskie.  

5. Importerzy zapewniają, aby w czasie, w którym to na nich spoczywa odpowiedzialność 
za  podsystem lub element bezpieczeństwa, warunki ich przechowywania i przewożenia nie 
zagrażały ich zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w  załączniku II.  

6. W stosownych przypadkach, z uwagi na zagrożenia stwarzane przez podsystem lub element 
bezpieczeństwa, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów, personelu obsługi i osób 
trzecich, importerzy przeprowadzają badania wyrywkowe podsystemów lub elementów 
bezpieczeństwa udostępnianych na rynku oraz badają skargi na niezgodne z wymaganiami 
podsystemy lub elementy bezpieczeństwa, w razie potrzeby prowadząc ewidencję takich skarg 
i  przypadków odzyskania takich podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, a także informują 
dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.  

7. Importerzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzone przez nich do obrotu 
podsystem lub element bezpieczeństwa nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie 
podejmują środki naprawcze niezbędne w celu zapewnienia zgodności podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto, jeżeli 
podsystem lub element bezpieczeństwa stwarza zagrożenie, importerzy niezwłocznie informują 
o  tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których podsystem lub element 
bezpieczeństwa zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje dotyczące 
zwłaszcza niezgodności z wymaganiami oraz wszelkich podjętych środków naprawczych.  

8. Importerzy przechowują kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku 
przez okres 30 lat po wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu 
i  zapewniają udostępnienie dokumentacji technicznej tym organom na żądanie.  

9. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego importerzy przekazują mu wszelkie 
informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa z niniejszym rozporządzeniem, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. 
Informacje i dokumentacja mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej. 
Na  żądanie tego organu importerzy współpracują z nim we wszelkich działaniach podjętych w celu 
usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają podsystem lub element bezpieczeństwa wprowadzone przez 
nich do obrotu.  

Zobacz także rozdział 3.3 „Importerzy” „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 14  

Obowiązki dystrybutorów  

1. Udostępniając podsystem lub element bezpieczeństwa na rynku, dystrybutorzy działają 
z  należytą starannością w odniesieniu do wymagań niniejszego rozporządzenia. 
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2. Przed udostępnieniem podsystemu lub elementu bezpieczeństwa na rynku dystrybutorzy 
sprawdzają, czy podsystem lub element bezpieczeństwa są opatrzone oznakowaniem CE, 
czy  dołączona jest kopia deklaracji zgodności UE, instrukcje i informacje o bezpiecznym 
użytkowaniu, a w razie potrzeby inne wymagane dokumenty, w języku łatwo zrozumiałym 
dla  użytkowników, określonym przez dane państwo członkowskie, a także czy producent i importer 
spełnili wymagania określone odpowiednio w art. 11 ust. 5 i 6 oraz w art. 13 ust. 3.  

Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że podsystem lub element bezpieczeństwa 
nie  są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku II, 
nie udostępnia danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa na rynku, dopóki ich zgodność 
nie  zostanie zapewniona. Ponadto, jeżeli podsystemu lub element bezpieczeństwa stwarzają 
zagrożenie, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera oraz organy nadzoru rynku.  

3. Dystrybutorzy zapewniają, by w czasie, w którym to na nich spoczywa odpowiedzialność 
za  podsystem lub element bezpieczeństwa, warunki ich przechowywania i transportu nie zagrażały 
ich zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku II.  

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że udostępniony przez nich na rynku 
podsystem lub element bezpieczeństwa nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, zapewniają 
podjęcie środków naprawczych niezbędnych do zapewnienia zgodności tego podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. 
Ponadto, jeżeli podsystem lub element bezpieczeństwa stwarza zagrożenie, dystrybutorzy 
niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których 
podsystem lub element bezpieczeństwa zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe 
informacje dotyczące zwłaszcza niezgodności z wymaganiami oraz wszelkich podjętych środków 
naprawczych. 

5. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy przekazują mu wszelkie 
informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa. Informacje i dokumentacja mogą być dostarczone w formie papierowej 
lub  elektronicznej. Na żądanie tego organu dystrybutorzy współpracują z nim we wszelkich 
działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają podsystemy lub elementy 
bezpieczeństwa udostępnione przez nich na rynku.  

Zobacz rozdział 3.4 „Dystrybutor” „Niebieskiego przewodnika” na temat wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów, który szczegółowo wyjaśnia rolę i odpowiedzialność 
dystrybutora. 

Artykuł 15  

Przypadki, w których obowiązki producentów dotyczą importerów i dystrybutorów 

Importer lub dystrybutor jest uważany za producenta na potrzeby niniejszego rozporządzenia 
i  podlega obowiązkom producenta określonym w art. 11, jeżeli wprowadza podsystem lub element 
bezpieczeństwa do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje podsystem 
lub element bezpieczeństwa już znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może to mieć wpływ 
na  zgodność z wymaganiami niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 16  

Identyfikacja podmiotów gospodarczych 

Na żądanie organów nadzoru rynku podmioty gospodarcze wskazują: 

a) każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył im podsystem lub element bezpieczeństwa;  

b) każdy podmiot gospodarczy i każdą osobę odpowiedzialną za urządzenie kolei linowych, którym 
one dostarczyły podsystem lub element bezpieczeństwa. Podmioty gospodarcze muszą być w stanie 
przedstawić informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, przez okres 30 lat po dostarczeniu 
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podsystemu lub elementu bezpieczeństwa oraz przez okres 30 lat po dostarczeniu przez nie 
podsystemu lub elementu bezpieczeństwa. 

Więcej wskazówek można znaleźć w sekcji 4.2.2.4 „Identyfikacja podmiotów gospodarczych” 
„Niebieskiego przewodnika” dotyczącego wdrażania przepisów unijnych dotyczących 
produktów. 

ROZDZIAŁ III  

ZGODNOŚĆ PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA  

Artykuł 17  

Domniemanie zgodności podsystemów i elementów bezpieczeństwa 

W przypadku podsystemów lub elementów bezpieczeństwa zgodnych z normami 
zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, lub z częściami takich norm, domniemywa się, że spełniają one zasadnicze wymagania 
określone w załączniku II, objęte tymi normami lub ich częściami.  

Zgodność produktu, tj. zgodność z zasadniczymi wymaganiami wymienionymi w załączniku 
II, można ustalić poprzez odniesienie do przepisów zharmonizowanych norm europejskich, 
w  szczególności dlatego, że zgodność z normami zharmonizowanymi daje domniemanie 
zgodności z zasadniczymi wymaganiami, jeżeli odniesienia do odpowiednich norm zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.5  

Aby zapewnić zgodność prawną, odniesienia do tych norm muszą zostać opublikowane 
w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ponieważ taka identyfikacja jest pierwszym 
warunkiem umożliwiającym normom zharmonizowanym przyznanie domniemania zgodności 
z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia (Zobacz art. 6). Publikacja odniesienia 
w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ma na celu ustalenie daty, od której będzie 
obowiązywać domniemanie zgodności.  

Artykuł 18  

Procedury oceny zgodności 

1. Przed wprowadzeniem podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu producent poddaje 
taki podsystem lub element bezpieczeństwa procedurze oceny zgodności zgodnie z ust. 2.  

2. Zgodność podsystemów lub elementów bezpieczeństwa jest oceniana, zgodnie z wyborem 
producenta, w trybie jednej z poniższych procedur oceny zgodności:  

a) badanie typu UE (moduł B – typ produkcji) określone w załączniku III, w połączeniu z jednym 
z  poniższych badań: (i) badaniem zgodności z typem oparte o zapewnienie jakości procesu produkcji 
(moduł D), określonym w załączniku IV; (ii) badaniem zgodności z typem oparte o sprawdzenie 
podsystemu lub elementu bezpieczeństwa (moduł F), określonym w załączniku V;  

b) badanie zgodności oparte o weryfikację jednostkową (moduł G), określone w załączniku VI;  

c) badanie zgodności oparte o pełne zapewnienie jakości w połączeniu z oceną projektu (moduł H 1), 
określone w załączniku VII.  

                                                                            

5  Odniesienia do norm są publikowane w serii C Dz. U. UE. Niezwłocznie po opublikowaniu odniesień ich 
aktualizacje są dostępne na stronie internetowej DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i 
MŚP pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/cableways_en  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/cableways_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/cableways_en
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3. Ewidencja i korespondencja związane z procedurami oceny zgodności są prowadzone w języku 
urzędowym państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jednostka notyfikowana 
przeprowadzająca procedury, o których mowa w ust. 2, lub w języku akceptowanym przez ten organ. 

 

Artykuł 19  

Deklaracja zgodności UE 

1. Deklaracja zgodności UE dotycząca podsystemu lub elementu bezpieczeństwa potwierdza, 
że  wykazano spełnienie zasadniczych wymagań określonych w załączniku II.  

2. Deklaracja zgodności UE musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku IX, zawiera 
elementy wyszczególnione w odpowiednich modułach określonych w załącznikach III–VII oraz jest 
stale aktualizowana. Jest ona dołączana do podsystemu lub elementu bezpieczeństwa i zostaje 
przetłumaczona na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym podsystem 
lub element bezpieczeństwa wprowadzany jest do obrotu lub udostępniany na rynku. 

3. Jeżeli podsystem lub element bezpieczeństwa podlega więcej niż jednemu aktowi unijnemu 
wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE odnosząca 
się do wszystkich takich aktów unijnych. Deklaracja ta wskazuje odpowiednie unijne akty prawne, 
łącznie z odniesieniem do ich publikatora.  

4. Poprzez sporządzenie deklaracji zgodności UE producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za zgodność danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa z wymaganiami ustanowionymi 
w  niniejszym rozporządzeniu. 

Więcej wskazówek można znaleźć w rozdziale 4.4 „Deklaracja zgodności UE” w „Niebieskim 
przewodniku” dotyczącym wdrażania przepisów UE dotyczących produktów. Jak wskazano 
w art. 46 rozporządzenia, certyfikaty i decyzje dopuszczenia elementów bezpieczeństwa 
wydane zgodnie z dyrektywą 2000/9/WE zachowują ważność. W takich przypadkach 
deklarację zgodności producenta należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem (ponieważ 
dyrektywa wygasła) oraz w odniesieniu do zasadniczych wymagań niniejszego 
rozporządzenia. Jednakże uznany stan wiedzy należy rozpatrywać w przypadku certyfikatów 
przechodzących od dyrektywy do rozporządzenia w taki sam sposób, jak w przypadku 
certyfikatów wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia. Dlatego też gdy producent 
sporządza deklarację zgodności, musi sprawdzić, czy zakres oceny jest aktualny. 

Artykuł 20  

Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE  

Oznakowanie CE podlega ogólnym zasadom określonym w art. 30 rozporządzenia (WE) 
nr  765/2008. 

Oznakowanie CE jest oznakowaniem zgodności, które nie może podlegać zmianom 
graficznym. Producent nie może na przykład łączyć projektu graficznego oznakowania CE 
z  własną marką, ani wydłużać lub deformować oznakowania CE. Obowiązek umieszczania 
oznakowania CE rozciąga się na wszystkie elementy bezpieczeństwa i podsystemy 
przeznaczone na rynek UE, które wchodzą w zakres rozporządzenia i które w związku z tym 
muszą być zgodne z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia. 

Oznakowanie CE jest jedyną wskazówką, która jest bezpośrednio umieszczona na produkcie 
i wskazuje, że producent elementu bezpieczeństwa lub podsystemu spełnił wszystkie swoje 
zobowiązania wynikające ze wszystkich obowiązujących przepisów. W przypadku niektórych 
produktów, takich jak liny lub oprogramowanie, trwałego umieszczenia oznakowania CE 
na  samym produkcie wykonać nie można. W takich przypadkach oznakowanie CE może być 
umieszczone na opakowaniu, towarzyszących dokumentach lub innym przedmiocie 
(np.  szafie sterowniczej w przypadku oprogramowania). Zobacz również rozdział 4.5.1 
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„Oznakowanie CE” w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania przepisów UE 
dotyczących produktów. 

Artykuł 21 

Zasady i warunki umieszczania oznakowania CE 

1.Oznakowanie CE umieszcza się na podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa lub jego tabliczce 
znamionowej w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie jest 
to uzasadnione z uwagi na charakter podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, znak umieszcza się 
na opakowaniu i w towarzyszących mu dokumentach.  

2.Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem do obrotu danych podsystemów 
lub  elementów bezpieczeństwa.  

3.Za oznakowaniem CE umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli 
jednostka taka uczestniczy w etapie kontroli produkcji. Numer identyfikacyjny jednostki 
notyfikowanej umieszczany jest przez samą jednostkę lub, zgodnie z jej instrukcjami, przez 
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.  

4.Za oznakowaniem CE i numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w ust. 3, można umieścić 
innego rodzaju znak wskazujący na szczególne zagrożenie lub zastosowanie.  

5.Państwa członkowskie korzystają z istniejących mechanizmów w celu zapewnienia prawidłowego 
stosowania systemu regulującego oznakowanie CE oraz podejmują odpowiednie działania 
w  przypadku nieprawidłowego stosowania tego oznakowania. 

Zobacz także rozdział 4.5 dotyczący wymagań w zakresie oznakowania w „Niebieskim 
przewodniku” dotyczącym wdrażania przepisów UE dotyczących produktów, który zawiera 
szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów w zakresie oznakowania CE.  

 

ROZDZIAŁ IV  

NOTYFIKACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ  

Artykuł 22  

Notyfikacja  

Państwa członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym państwom członkowskim jednostki 
upoważnione do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności w charakterze strony trzeciej 
na  podstawie niniejszego rozporządzenia.  

Zobacz rozdział 5.3 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych przepisów 
dotyczących produktów, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania. 

Artykuł 23 

Organy notyfikujące 

1. Państwa członkowskie wyznaczają organ notyfikujący, który odpowiada za opracowanie 
i  stosowanie procedur niezbędnych do oceny jednostek oceniających zgodność i ich notyfikacji oraz 
do monitorowania jednostek notyfikowanych, w tym w odniesieniu do zgodności z art. 28.  

2. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że ocena oraz monitorowanie, o których mowa 
w  ust.  1, są przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 oraz zgodnie z jego przepisami.  

3. W przypadku gdy organ notyfikujący przekazuje lub w inny sposób powierza ocenę, notyfikację 
lub monitorowanie, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, podmiotowi, który nie jest 
podmiotem prawa publicznego, taki podmiot musi posiadać osobowość prawną oraz spełniać 
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odpowiednio wymagania określone w art. 24. Ponadto taki podmiot musi być przygotowany 
na  pokrycie zobowiązań wynikających z działalności, którą prowadzi.  

4. Organ notyfikujący ponosi pełną odpowiedzialność za zadania wykonywane przez podmiot, 
o  którym mowa w ust. 3.  

Zobacz rozdział 5.3.1 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące 
zgłaszania. 

Artykuł 24  

Wymagania dotyczące organów notyfikujących 

1. Organ notyfikujący ustanawia się w sposób, który nie prowadzi do jakiegokolwiek konfliktu 
interesów między organem notyfikującym a jednostkami oceniającymi zgodność.  

2. Sposób organizacji i funkcjonowania organu notyfikującego musi zapewniać obiektywność 
i  bezstronność jego działalności.  

3. Sposób organizacji organu notyfikującego musi zapewniać podejmowanie każdej decyzji 
dotyczącej notyfikacji jednostki oceniającej zgodność przez kompetentne osoby spoza grona osób 
przeprowadzających ocenę.  

4. Organ notyfikujący nie może oferować ani realizować jakichkolwiek działań wykonywanych 
przez jednostki oceniające zgodność, ani nie może świadczyć usług w zakresie konsultacji 
na  zasadach komercyjnych lub konkurencyjnych.  

5. Organ notyfikujący zapewnia poufność informacji, które otrzymuje.  

6. Organ notyfikujący musi dysponować odpowiednią liczbą pracowników posiadających 
kompetencje umożliwiające właściwe wykonywanie jego zadań.   

Zobacz rozdział 5.3.1 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów,  który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące 
zgłaszania. 

Artykuł 25  

Obowiązki organów notyfikujących w zakresie informowania 

Państwa członkowskie informują Komisję o swoich procedurach oceny i notyfikacji jednostek 
oceniających zgodność oraz monitorowania jednostek notyfikowanych, jak również o wszelkich 
zmianach w tym zakresie.  

Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej. 

Zobacz rozdział 5.3.2 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące 
notyfikacji. 

Artykuł 26  

Wymagania dotyczące jednostek notyfikowanych 

Wszystkie procedury oceny zgodności przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wymagają 
interwencji zewnętrznej jednostki oceniającej: jednostki notyfikowanej. Dlatego też dla 
wiarygodności systemu ważne jest, aby jednostki notyfikowane działały ze sprawdzoną 
kompetencją, uczciwością i profesjonalizmem. W artykule tym wymieniono minimalne 
kryteria, które muszą spełnić te jednostki, aby zostać wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie. 
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1. Na potrzeby notyfikacji jednostka oceniająca zgodność musi spełniać wymagania określone w ust. 
2–11.  

2. Jednostkę oceniającą zgodność ustanawia się na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego 
i posiada ona osobowość prawną.  

3. Jednostka oceniająca zgodność musi być osobą trzecią, niezależną od organizacji, podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa, które ocenia. Jednostkę należącą do organizacji przedsiębiorców 
lub  zrzeszenia zawodowego reprezentującego przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, 
wytwarzaniem, dostarczaniem, montowaniem, użytkowaniem lub konserwacją ocenianych 
podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, które ocenia, można uważać za taką jednostkę 
pod  warunkiem wykazania jej niezależności i braku jakiegokolwiek konfliktu interesów.  

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej kierownictwo najwyższego szczebla oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną zgodności nie mogą być projektantami, 
producentami, dostawcami, instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami 
ani  konserwatorami podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, które oceniają, 
ani  przedstawicielami wymienionych stron. Nie wyklucza to używania ocenionych podsystemów 
lub elementów bezpieczeństwa, które są niezbędne do prowadzenia działalności jednostki 
oceniającej zgodność, lub używania takich podsystemów lub elementów bezpieczeństwa do celów 
osobistych.  

Jednostka oceniająca zgodność, jej kierownictwo najwyższego szczebla oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną zgodności nie mogą być bezpośrednio 
zaangażowani w projektowanie, wytwarzanie lub konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację tych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa ani nie 
mogą reprezentować stron zaangażowanych w taką działalność. Nie mogą angażować się 
w  jakąkolwiek działalność, która może zagrozić niezależności ich osądów i bezstronności w związku 
z działalnością w zakresie oceny zgodności, której dotyczy notyfikacja. Dotyczy to w szczególności 
usług doradczych.  

Jednostki oceniające zgodność zapewniają, aby działalność ich jednostek zależnych 
lub  podwykonawców nie wpływała na poufność, obiektywizm lub bezstronność działalności 
związanej z oceną zgodności. 

Jednostka oceniająca zgodność, jej kierownictwo najwyższego szczebla oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną zgodności nie mogą być bezpośrednio 
zaangażowani w projektowanie, wytwarzanie lub konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację tych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa ani 
nie  mogą reprezentować stron zaangażowanych w taką działalność. Nie mogą angażować się 
w  jakąkolwiek działalność, która może zagrozić niezależności ich osądów i bezstronności w związku 
z działalnością w zakresie oceny zgodności, której dotyczy notyfikacja. Dotyczy to w szczególności 
usług doradczych. 

Jednostki oceniające zgodność zapewniają, aby działalność ich jednostek zależnych 
lub  podwykonawców nie wpływała na poufność, obiektywizm lub bezstronność działalności 
związanej z oceną zgodności. 

5. Jednostka oceniająca zgodność i jej pracownicy muszą spełniać w toku realizacji zadań 
związanych z oceną zgodności najwyższe standardy zawodowe, posiadać niezbędne kwalifikacje 
techniczne w danej dziedzinie oraz nie mogą być poddawani jakimkolwiek naciskom czy zachętom, 
zwłaszcza finansowym, mogącym wpływać na ich opinię lub wyniki oceny zgodności, szczególnie 
ze  strony osób lub grup osób, które mają interesy w wynikach tych ocen.  

6. Jednostka oceniająca zgodność musi być zdolna do realizacji wszystkich zadań związanych 
z  oceną zgodności powierzonych jej na mocy załączników III–VII, w odniesieniu do których została 
notyfikowana, niezależnie od tego, czy wykonuje wskazane zadania samodzielnie, czy są one 
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realizowane w jej imieniu i na jej odpowiedzialność. Przez cały czas i dla każdej procedury oceny 
zgodności oraz dla każdego rodzaju lub każdej kategorii podsystemów lub elementów 
bezpieczeństwa, w odniesieniu do których dana jednostka oceniająca zgodność została 
notyfikowana, musi ona dysponować niezbędnymi:  

a) pracownikami posiadającymi wiedzę techniczną oraz wystarczające i odpowiednie 
doświadczenie do realizacji zadań związanych z oceną zgodności;  

b) opisami procedur, zgodnie z którymi przeprowadza się ocenę zgodności, zapewniających 
przejrzystość i możliwość powtarzalności tych procedur. Jednostka prowadzi odpowiednią politykę 
i posiada stosowne procedury, dzięki którym możliwe jest odróżnienie zadań wykonywanych 
w  charakterze jednostki notyfikowanej od innej działalności;  

c) procedurami służącymi prowadzeniu działalności z należytym uwzględnieniem wielkości 
przedsiębiorstwa, sektora jego działalności, jego struktury, stopnia złożoności technologii danego 
podsystemu lub elementu bezpieczeństwa oraz masowego lub seryjnego charakteru procesu 
produkcyjnego. Jednostka oceniająca zgodność musi posiadać środki niezbędne do prawidłowej 
realizacji czynności o charakterze technicznym i administracyjnym z zakresu oceny zgodności 
oraz  musi mieć dostęp do wszelkiego niezbędnego wyposażenia lub obiektów. 

7. Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną zgodności muszą posiadać:  

a) gruntowne przeszkolenie techniczne i zawodowe, obejmujące całą działalność związaną z oceną 
zgodności w zakresie będącym przedmiotem notyfikacji; 

b )dostateczną znajomość wymagań dotyczących ocen, które wykonują, oraz odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania takich ocen; 

c) odpowiednią znajomość i zrozumienie zasadniczych wymagań określonych w załączniku II, 
obowiązujących norm zharmonizowanych oraz odpowiednich przepisów unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego i przepisów krajowych;  

d) umiejętności wymagane do sporządzania certyfikatów, zapisów i sprawozdań dokumentujących 
przeprowadzenie ocen. 

8. Gwarantuje się bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej kierownictwa najwyższego 
szczebla i pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny zgodności. Wynagrodzenie 
kierownictwa najwyższego szczebla jednostki oceniającej zgodność oraz jej pracowników 
odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny zgodności nie może zależeć od liczby 
przeprowadzonych ocen ani od ich wyników.  

9. Jednostki oceniające zgodność muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności, chyba 
że  na  mocy prawa krajowego odpowiedzialność spoczywa na państwie, lub za ocenę zgodności 
odpowiada bezpośrednio samo państwo członkowskie. 

10. Pracownicy jednostki oceniającej zgodność muszą dochować tajemnicy zawodowej 
w  odniesieniu do wszystkich informacji, które uzyskują w trakcie wykonywania swoich zadań 
zgodnie z załącznikami III–VII lub z jakimkolwiek wdrażającym je przepisem prawa krajowego, 
są  jednak zwolnieni z tego obowiązku w stosunku do właściwych organów państwa członkowskiego, 
w którym jednostka prowadzi działalność. Prawa majątkowe podlegają ochronie.  

11. Jednostki oceniające zgodność biorą udział w stosownej działalności normalizacyjnej 
i  w  działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane, powołanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, lub zapewniają informowanie o tej działalności swoich pracowników 
odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny zgodności, a decyzje administracyjne i dokumenty 
opracowane w wyniku prac takiej grupy traktują jak ogólne wytyczne.  

Zobacz rozdział 5.2 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych przepisów 
dotyczących produktów, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące jednostek 
notyfikowanych. 
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Artykuł 27 

Domniemanie zgodności jednostek notyfikowanych 

Jeżeli jednostka oceniająca zgodność wykaże, że spełnia kryteria ustanowione w odpowiednich 
normach zharmonizowanych, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, lub częściach takich norm, domniemywa się, że jednostka ta spełnia wymagania 
określone w art. 26 w zakresie, w jakim odpowiednie normy zharmonizowane obejmują 
te  wymagania. 

Zobacz rozdział 6.5.3. oraz załącznik VI w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 28  

Jednostki zależne i podwykonawcy jednostek notyfikowanych 

1. W przypadku gdy jednostka notyfikowana zleca podwykonawstwo określonych zadań 
związanych z oceną zgodności lub korzysta z usług jednostki zależnej, zapewnia ona, 
by  podwykonawca lub jednostka zależna spełniali wymagania określone w art. 26 
oraz  odpowiednio informuje organ notyfikujący.  

2. Jednostki notyfikowane ponoszą pełną odpowiedzialność za zadania wykonywane przez 
podwykonawców lub jednostki zależne, niezależnie od tego, gdzie prowadzą one działalność.  

3. Działania mogą być zlecane podwykonawcom lub wykonywane przez jednostkę zależną 
wyłącznie za zgodą klienta. 

4. Jednostka notyfikowana przechowuje do dyspozycji organu notyfikującego odpowiednie 
dokumenty dotyczące oceny kwalifikacji podwykonawcy lub jednostki zależnej oraz prac 
wykonywanych przez podwykonawcę lub jednostkę zależną na mocy załączników III–VII. 

Zobacz rozdział 5.2.5 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 29  

Wniosek o notyfikację 

1. Jednostka oceniająca zgodność przedkłada wniosek o notyfikację organowi notyfikującemu 
państwa członkowskiego, w którym prowadzi działalność.  

2. Do wniosku o notyfikację dołącza się opis działań związanych z oceną zgodności, modułu 
lub  modułów oceny zgodności oraz opis podsystemu lub elementu bezpieczeństwa bądź 
podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, w odniesieniu do których dana jednostka uważa się 
za kompetentną, jak również certyfikat akredytacji, jeżeli taki został wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, potwierdzający, że dana jednostka oceniająca zgodność spełnia 
wymagania ustanowione w art. 26.  

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność nie może przedłożyć certyfikatu akredytacji, przedkłada 
organowi notyfikującemu wszystkie dokumenty dowodowe niezbędne do sprawdzenia, uznania 
i  regularnego monitorowania faktu spełniania przez nią wymagań ustanowionych w art. 26.  

Zobacz rozdział 5.3. w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych przepisów 
dotyczących produktów. 

Artykuł 30  

Procedura notyfikacji 

1. Organy notyfikujące mogą notyfikować wyłącznie jednostki oceniające zgodność, które spełniają 
wymagania ustanowione w art. 26. 
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2. Organy te notyfikują Komisję i pozostałe państwa członkowskie za pomocą systemu notyfikacji 
elektronicznej opracowanego i zarządzanego przez Komisję. 

3. Do notyfikacji dołącza się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności związanej 
z  oceną zgodności, modułu lub modułów oceny zgodności, podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa bądź podsystemów lub elementów bezpieczeństwa będących przedmiotem 
notyfikacji oraz stosowne poświadczenie kompetencji.  

4. W przypadku gdy notyfikacja nie opiera się na certyfikacie akredytacji, o którym mowa w art. 29 
ust. 2, organ notyfikujący przedkłada Komisji i pozostałym państwom członkowskim dokumenty 
potwierdzające kompetencje jednostki oceniającej zgodność oraz rozwiązania wprowadzone w celu 
zapewnienia systematycznego monitorowania tej jednostki i dalszego spełniania przez nią 
wymagań ustanowionych w art. 26.  

5. Dana jednostka może prowadzić działalność jednostki notyfikowanej wyłącznie pod warunkiem 
że Komisja i pozostałe państwa członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch tygodni 
od  notyfikacji w przypadku korzystania z certyfikatu akredytacji lub w terminie dwóch miesięcy 
od  notyfikacji w przypadku niekorzystania z akredytacji. Wyłącznie taką jednostkę uznaje się 
za  jednostkę notyfikowaną na potrzeby niniejszego rozporządzenia.  

6. Organ notyfikujący powiadamia Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich kolejnych 
zmianach dotyczących notyfikacji.  

Zobacz rozdział 5.3.2 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 31  

Numery identyfikacyjne i wykazy jednostek notyfikowanych 

1. Komisja przydziela jednostce notyfikowanej numer identyfikacyjny. Komisja przydziela jeden taki 
numer, nawet w przypadku gdy dana jednostka jest notyfikowana na podstawie szeregu unijnych 
aktów prawnych.  

2. Komisja podaje do wiadomości publicznej wykaz jednostek notyfikowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, wraz z numerami identyfikacyjnymi, które im przydzielono, 
oraz  informacją na temat rodzaju działalności będącej przedmiotem notyfikacji. Komisja zapewnia 
aktualizację tego wykazu.  

Zobacz rozdział 5.3.3 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 32  

Zmiany notyfikacji 

1. W przypadku gdy organ notyfikujący stwierdza lub otrzymuje informację, że jednostka 
notyfikowana przestała spełniać wymagania ustanowione w art. 26 lub nie wykonuje swoich 
obowiązków, organ notyfikujący, odpowiednio, ogranicza, zawiesza lub cofa notyfikację, 
w  zależności od powagi niespełnianych wymagań lub niewykonanych obowiązków. Organ ten 
niezwłocznie informuje o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.  

2. W razie ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia notyfikacji, lub w przypadku zaprzestania 
działalności przez jednostkę notyfikowaną, notyfikujące państwo członkowskie podejmuje 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, by dokumentacją tej jednostki zajęła się inna jednostka 
notyfikowana lub żeby dokumentacja ta była dostępna na żądanie odpowiedzialnych organów 
notyfikujących i organów nadzoru rynku.  

Zobacz rozdział 5.3.4 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 
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Artykuł 33  

Kwestionowanie kompetencji jednostek notyfikowanych 

1. Komisja bada wszystkie przypadki, w których ma wątpliwości lub w których otrzymuje informacje 
o wątpliwościach co do kompetencji jednostki notyfikowanej lub ciągłości spełniania przez tę 
jednostkę wymagań, którym podlega, i wywiązywania się z nałożonych na nią obowiązków.  

2. Na żądanie Komisji notyfikujące państwo członkowskie udziela jej wszelkich informacji 
dotyczących podstawy notyfikacji danej jednostki notyfikowanej lub utrzymania przez nią 
kompetencji.  

3. Komisja zapewnia poufne traktowanie wszystkich informacji szczególnie chronionych 
uzyskanych w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających.  

4. W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że jednostka notyfikowana nie spełnia lub przestała spełniać 
wymagania jej notyfikacji, przyjmuje akt wykonawczy wzywający notyfikujące państwo 
członkowskie do podjęcia niezbędnych środków naprawczych, w razie potrzeby wraz z cofnięciem 
notyfikacji. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa 
w  art.  44 ust. 2.  

Zobacz rozdział 5.2.3 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 34  

Obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie dotyczącym ich działalności 

1. Jednostki notyfikowane przeprowadzają oceny zgodności według procedur oceny zgodności 
określonych w załącznikach III–VII. 

2. Oceny zgodności przeprowadza się z zachowaniem odpowiednich proporcji, unikając przy tym 
zbędnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Jednostki oceniające zgodność wykonują swe 
zadania, należycie uwzględniając wielkość, sektor i strukturę przedsiębiorstwa, stopień złożoności 
technologii danych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa oraz masowy lub seryjny 
charakter procesu produkcyjnego. Zadania te wykonywane są jednak odpowiednio rygorystycznie 
i  przy zachowaniu poziomu ochrony niezbędnego do zapewnienia zgodności podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa z niniejszym rozporządzeniem.  

3. Jeżeli jednostka notyfikowana stwierdza, że producent nie spełnił zasadniczych wymagań 
ustanowionych w załączniku II lub w odpowiednich normach zharmonizowanych czy też innych 
specyfikacjach technicznych, zobowiązuje ona producenta do wprowadzenia stosownych środków 
naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu lub decyzji o zatwierdzeniu.  

4. W przypadku gdy w trakcie monitorowania zgodności po wydaniu certyfikatu lub decyzji 
o  zatwierdzeniu jednostka notyfikowana stwierdza, że podsystem lub element bezpieczeństwa 
nie  są już zgodne z wymaganiami, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków 
naprawczych, a w razie potrzeby zawiesza lub cofa wydany certyfikat lub decyzję o zatwierdzeniu.  

Audyty okresowe są obowiązkowe dla modułu D i H1. 

5. W razie niepodjęcia środków naprawczych, lub jeżeli środki te nie przynoszą wymaganych 
skutków, jednostka notyfikowana ogranicza, zawiesza lub cofa wszelkie certyfikaty lub decyzje 
o  zatwierdzeniu, stosownie do sytuacji.  

Zobacz rozdział 5.2.2  i 5.2.3 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 
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Artykuł 35  

Odwołanie od decyzji jednostek notyfikowanych  

Jednostki notyfikowane zapewniają dostępność procedury odwoławczej od ich decyzji. 

Zobacz rozdział 5.3.4 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 36  

Obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie informowania 

1. Jednostki notyfikowane informują organ notyfikujący:  

a) o każdym przypadku odmowy wydania, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu 
lub  decyzji o zatwierdzeniu;  

b) o wszelkich okolicznościach wpływających na zakres lub warunki notyfikacji; 

c) o każdym przypadku zażądania przez organy nadzoru rynku informacji dotyczących działań 
związanych z oceną zgodności;  

d) na żądanie, o wykonywanych działaniach związanych z oceną zgodności będących przedmiotem 
ich notyfikacji oraz o wszelkich innych wykonywanych działaniach, w tym o działalności 
transgranicznej i podwykonawstwie.   

2. Jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, prowadzącym podobną działalność w zakresie oceny zgodności tych 
samych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, odpowiednie informacje na temat kwestii 
związanych z negatywnymi wynikami oceny zgodności, a na żądanie z wynikami pozytywnymi. 

Zobacz rozdział 5.2.2 w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 37  

Wymiana doświadczeń 

Komisja organizuje wymianę doświadczeń między krajowymi organami państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za politykę w obszarze notyfikacji. 

Artykuł 38  

Koordynacja jednostek notyfikowanych 

Komisja zapewnia ustanowienie i właściwy przebieg koordynacji i współpracy jednostek 
notyfikowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w formie grupy koordynacyjnej 
jednostek notyfikowanych w zakresie urządzeń kolei linowych. Jednostki notyfikowane uczestniczą 
w pracach tej grupy bezpośrednio lub poprzez wyznaczonych przedstawicieli. 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5.2.4. w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów”. 

 

ROZDZIAŁ V 

NADZÓR RYNKU UNIJNEGO, KONTROLA PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW 
BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZANYCH NA RYNEK UNIJNY ORAZ UNIJNA 

PROCEDURA OCHRONNA 

Zobacz także rozdział 7 dotyczący nadzoru rynku w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. 
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Artykuł 39 

Nadzór rynku unijnego i kontrola podsystemów i elementów bezpieczeństwa wprowadzanych 
na rynek unijny 

Artykuły rozporządzenia nr 765/2008, o których mowa w art. 39 rozporządzenia w sprawie 
urządzeń  kolei linowych 2016/424/UE, określają wymagania dotyczące ram nadzoru rynku 
i  kontroli produktów wprowadzanych na rynek unijny. Zobacz także rozdział 7.3 „Kontrola 
produktów z krajów trzecich przez organy celne” w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów, który zawiera dalsze wytyczne 
dotyczące kontroli produktów z krajów trzecich przez organy celne. Organy celne 
bezpośrednio przeprowadzają te kontrole lub wspierają organy nadzoru rynku w ich 
zadaniach, w zależności od organizacji państwa członkowskiego. 

Artykuł 40  

Procedura postępowania na poziomie krajowym w przypadku podsystemów lub elementów 
bezpieczeństwa stwarzających zagrożenie 

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego mają dostateczne 
powody, by sądzić, że dany podsystem lub element bezpieczeństwa stwarza zagrożenie dla zdrowia 
lub bezpieczeństwa osób lub mienia, dokonują one oceny takiego podsystem lub elementu 
bezpieczeństwa, która obejmuje wszystkie właściwe wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu. Zainteresowane podmioty gospodarcze, w razie potrzeby, współpracują w tym celu 
z organami nadzoru rynku. Jeżeli w trakcie oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, organy 
nadzoru rynku stwierdzą, że dany podsystem lub element bezpieczeństwa nie jest już zgodny 
z  wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie wzywają odpowiedni 
podmiot gospodarczy do podjęcia wszelkich stosownych działań naprawczych w celu zapewnienia 
zgodności takiego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa z wymaganiami, do wycofania tego 
podsystemu lub elementu bezpieczeństwa z obrotu lub do odzyskania go w wyznaczonym przez te 
organy rozsądnym terminie, współmiernym do charakteru zagrożenia. Organy nadzoru rynku 
informują o tym odpowiednią jednostkę notyfikowaną. Do środków, o których mowa w akapicie 
drugim niniejszego ustępu, stosuje się art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

2. W przypadku gdy organy nadzoru rynku uznają, że niezgodność z wymaganiami nie ogranicza się 
do terytorium państwa, w którym prowadzą nadzór, informują one Komisję oraz pozostałe państwa 
członkowskie o wynikach oceny oraz o działaniach, których podjęcia zażądały od danego podmiotu 
gospodarczego.  

3. Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie wszelkich stosownych działań naprawczych 
w  odniesieniu do wszystkich właściwych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, które 
udostępnił na rynku w Unii.  

4. W przypadku gdy dany podmiot gospodarczy nie podejmuje stosownych działań naprawczych 
w  terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku podejmują wszelkie 
stosowne środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania tego podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa na rynku krajowym, wycofania danego podsystemów lub elementów 
bezpieczeństwa z rynku lub odzyskania go. Organy nadzoru rynku niezwłocznie powiadamiają 
o  tych środkach Komisję i pozostałe państwa członkowskie.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 akapit drugi, obejmują wszelkie dostępne informacje, 
zwłaszcza dane niezbędne do identyfikacji podsystemu lub elementu bezpieczeństwa niezgodnego 
z wymaganiami, informacje na temat pochodzenia tego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, 
charakteru domniemanej niezgodności z wymaganiami i związanego z nią zagrożenia, rodzaju 
i  okresu obowiązywania podjętych środków krajowych, a także stanowisko przedstawione przez 
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zainteresowany podmiot gospodarczy. W szczególności organy nadzoru rynku wskazują, czy brak 
zgodności z wymaganiami wynika z którejkolwiek z następujących przyczyn: a) niespełnianie przez 
dany podsystem lub element bezpieczeństwa wymagań dotyczących zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób lub ochrony mienia; lub b) wady w normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 17, 
umożliwiających domniemanie zgodności.  

6. Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie, które wszczęło procedurę na mocy 
niniejszego artykułu, niezwłocznie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich 
podjętych środkach i przekazują wszelkie dodatkowe informacje dotyczące niezgodności 
z  wymaganiami danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, którymi dysponują, a w razie 
niezgody na przyjęty środek krajowy przedstawiają swoje zastrzeżenia. 

7. W przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 4 
akapit drugi, żadne państwo członkowskie lub Komisja nie przedstawi zastrzeżeń wobec środka 
tymczasowego podjętego przez dane państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony.  

8. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne podjęcie odpowiednich środków ograniczających 
w odniesieniu do danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, takich jak wycofanie danego 
podsystemu lub elementu bezpieczeństwa z rynku. 

Zobacz także rozdział 7 dotyczący procedur nadzoru rynku (w tym mechanizmów 
ochronnych) oraz środków naprawczych – zakazów, odzyskania, wycofania i sankcji 
w  „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych przepisów dotyczących 
produktów. 

Artykuł 41  

Unijna procedura ochronna 

1. W przypadku gdy po zakończeniu procedury określonej w art. 40 ust. 3 i 4 zgłaszane są sprzeciwy 
wobec środka podjętego przez państwo członkowskie lub w przypadku gdy Komisja uzna środek 
krajowy za sprzeczny z prawodawstwem Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje 
z  państwami członkowskimi i danym podmiotem gospodarczym lub podmiotami gospodarczymi 
oraz dokonuje oceny tego środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja przyjmuje 
akt wykonawczy, w którym rozstrzyga o zasadności środka krajowego. 

Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie informuje o niej 
państwa członkowskie i podmiot gospodarczy lub podmioty gospodarcze.  

2. Jeżeli środek krajowy zostanie uznany za uzasadniony, wszystkie państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do zapewnienia wycofania niezgodnego z wymaganiami podsystemu 
lub elementu bezpieczeństwa z obrotu ze swoich rynków oraz informują o tym Komisję. Jeżeli środek 
krajowy zostanie uznany za nieuzasadniony, dane państwo członkowskie odstępuje od tego środka.  

3. W przypadku uznania krajowego środka za uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
podsystemu lub elementu bezpieczeństwa wynika z wad w normach zharmonizowanych, o których 
mowa w art. 40 ust. 5 lit. b) niniejszego rozporządzenia, Komisja stosuje procedurę przewidzianą 
w  art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012. 31.3.2016 L 81/24 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej.  

Art. 41 określa procedurę ochronną w przypadku sprzeciwu wobec środka podjętego przez 
państwo członkowskie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec środka krajowego, 
jak  przewidziano w art. 40 ust. 6, Komisja konsultuje się ze wszystkimi państwami 
członkowskimi i odpowiednimi podmiotami gospodarczymi. Po dokładnej ocenie środka 
krajowego Komisja wydaje decyzję określającą czy środek jest uzasadniony oraz ustala 
wszelkie dalsze działania i w zależności od decyzji ustala, które państwa członkowskie 
i  zainteresowane podmioty gospodarcze są zobowiązane do działań. Celem tej procedury 
jest zapewnienie, że środki ograniczające wobec produktu nie stanowią nieuzasadnionego 
ograniczenia swobodnego przepływu towarów. Ponadto procedura ochronna zapewnia 
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organom nadzoru rynku mechanizm wymiany informacji z innymi organami nadzoru rynku 
na  temat wszelkich podjętych środków ograniczających.  

Artykuł 42 

Podsystemy lub elementy bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami, lecz stwarzające zagrożenie 

1. W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na mocy art. 40 ust. 1 państwo członkowskie 
stwierdzi, że podsystem lub element bezpieczeństwa, pomimo zgodności z wymaganiami niniejszego 
rozporządzenia, stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub mienia, wzywa ono 
dany podmiot gospodarczy do podjęcia wszelkich stosownych środków w celu zapewnienia, aby taki 
podsystem lub element bezpieczeństwa, w chwili wprowadzenia do obrotu, nie stwarzał już tego 
zagrożenia, w celu wycofania go z rynku lub jego odzyskania w wyznaczonym przez to państwo 
rozsądnym terminie, współmiernym do charakteru zagrożenia.  

2. Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie działań naprawczych w odniesieniu do wszystkich 
odpowiednich podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, które udostępnił na rynku w Unii.  

3. Państwo członkowskie niezwłocznie informuje Komisję i pozostałe państwa członkowskie. 
Informacja taka obejmuje wszelkie dostępne informacje, w szczególności dane niezbędne 
do  identyfikacji danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, informacje na temat 
pochodzenia i łańcucha dostaw tego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, charakteru 
występującego zagrożenia oraz rodzaju i okresu obowiązywania podjętych środków krajowych. 

4. Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i danym podmiotem 
gospodarczym lub podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje oceny wprowadzonych środków 
krajowych. Na podstawie wyników tej oceny Komisja, w drodze aktów wykonawczych, podejmuje 
decyzję, czy dany środek krajowy jest uzasadniony, oraz, w razie potrzeby, proponuje stosowne 
środki. Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 3. W przypadku należycie 
uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa osób, 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, 
o  której mowa w art. 44 ust. 4.  

5. Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie informuje 
o  niej państwa członkowskie i dany podmiot lub podmioty gospodarcze.  

Procedurę art. 42 należy postrzegać jako przypadek wyjątkowy.  

W takim przypadku produkt może formalnie być zgodny z celami bezpieczeństwa, ale stanowi 
zagrożenie. Organy muszą mieć możliwość podjęcia środków ograniczających wobec 
produktu, a ta procedura im to umożliwia. Różnica w stosunku do „normalnej” procedury 
klauzuli ochronnej polega na tym, że art. 42 dotyczy „produktów zgodnych”, podczas gdy 
art.  40 dotyczy produktów stwarzających ryzyko niezgodności z obowiązującymi celami 
bezpieczeństwa.  

Właściwy organ krajowy musi podjąć odpowiednie działania, angażując zainteresowane 
podmioty gospodarcze, oraz musi poinformować Komisję i inne państwa członkowskie. 
Komisja musi należycie przeanalizować sprawę i wydać decyzję wykonawczą stwierdzającą, 
czy przyjęty środek krajowy jest uzasadniony, czy nie.  

Możliwe, że wraz z upływem czasu, nowymi technologiami i stanem wiedzy cele 
bezpieczeństwa nie obejmą wszystkich zagrożeń, w szczególności w odniesieniu do nowych 
produktów stwarzających zagrożenia, które nie były przewidziane w rozporządzeniu. Art. 42 
przewiduje tę szczególną sytuację i określa procedury jej rozwiązywania.  

Jednak w przypadku rozporządzenia w sprawie urządzeń kolei linowych opcja ta 
prawdopodobnie nigdy nie zostanie wykorzystana ze względu na szeroki charakter celów 
bezpieczeństwa. Zobacz także rozdział 7 dotyczący mechanizmów ochronnych dla państw 
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członkowskich w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych przepisów 
dotyczących produktów. 

Artykuł 43 

Niezgodność pod względem formalnym 

1. Z zastrzeżeniem art. 40, w przypadku gdy państwo członkowskie dokona jednego z poniższych 
ustaleń, zobowiązuje ono dany podmiot gospodarczy do usunięcia następujących niezgodności: 

a) oznakowanie CE zostało umieszczone z naruszeniem art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
lub art. 21 niniejszego rozporządzenia;  

b) oznakowania CE nie zostało umieszczone; 

 c) numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli produkcji został 
umieszczony z naruszeniem art. 21 lub nie został umieszczony;  

d) deklaracja zgodności UE nie została dołączona do podsystemu lub elementu bezpieczeństwa;  

e) deklaracji zgodności UE nie została sporządzona;  

f) deklaracja zgodności UE została sporządzona nieprawidłowo;  

g) dokumentacja techniczna jest niedostępna albo niekompletna; 

h) brak jest informacji, o których mowa w art. 11 ust. 6 lub art. 13 ust. 3, lub są one nieprawdziwe 
lub niekompletne; i) inne wymagania administracyjne, o których mowa w art. 11 lub 13, nie są 
spełnione.  

2. W przypadku utrzymywania się niezgodności, o której mowa w ust. 1, odpowiednie państwo 
członkowskie podejmuje wszelkie stosowne środki w celu ograniczenia lub zakazania udostępniania 
danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa na rynku lub zapewnienia jego odzyskania 
lub  wycofania z obrotu.  

Za formalną uważa się niezgodność produktu, która nie wiąże się bezpośrednio 
z  zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa. Jednakże istnienie niezgodności formalnej 
nie  wyklucza, że urządzenia  kolei linowych stanowią zagrożenie dla zdrowia 
lub  bezpieczeństwa osób lub zwierząt domowych lub mienia; jest to raczej silna wskazówka, 
że konieczne jest dalsze badanie produktu pod kątem jego zgodności z celami rozporządzenia 
dotyczącymi bezpieczeństwa.  

Przypadki wymienione w art. 43 ust. 1 obejmują wady oznaczeń, dokumentów i innych 
informacji, które należy dostarczyć wraz z produktem. Brak oznakowania CE, o którym mowa 
w art. 43 ust. 1 lit. b) jest niezgodnością formalną.  

W każdym razie art. 43 nie ma wpływu na procedury, których należy przestrzegać na mocy 
art. 40 (produkt stwarzający zagrożenie). Oznakowanie CE, deklaracja zgodności UE 
i  dokumentacja techniczna są podstawą do wprowadzania elementów bezpieczeństwa 
i  podsystemów na rynek unijny, a odstępstwa od nich są formalnymi niezgodnościami. 
Rozporządzenie nie podaje terminu, w którym podmiot gospodarczy jest zobowiązany 
do  usunięcia wszelkich niezgodności formalnych, wymienionych w art. 43 ust. 1, 
stwierdzonych w jego elementach bezpieczeństwa i podsystemach lub jak długo nadzór 
rynku powinien zezwalać na takie niezgodności przed podjęciem formalnych środków. 
Organy nadzoru rynku muszą ocenić każdy przypadek pod względem merytorycznym 
i  rozważyć działania, które muszą być proporcjonalne do wagi niezgodności, biorąc 
pod  uwagę inne istotne czynniki, np. czy uczestniczący w łańcuchu dostaw podmiot 
gospodarczy podjął stosowne kroki, w celu rozwiązania problemów. Niezbędna jest dobra 
współpraca podmiotów gospodarczych z organami nadzoru rynku.  
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ROZDZIAŁ VI  

PROCEDURA KOMITETOWA, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  

Artykuł 44  

Procedura komitetowa  

Rozdział 6 rozporządzenia w sprawie urządzeń kolei linowych 2016/424/UE zawiera 
przepisy dotyczące Komitetu ds. urządzeń kolei linowych, środki egzekucyjne państw 
członkowskich (kary) oraz przepisy przejściowe i końcowe. 

1. Komisję wspomaga komitet ds. urządzeń kolei linowych. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

4. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
w związku z jego art. 5. 

5. Komisja zasięga opinii komitetu w każdej kwestii, w odniesieniu do której zgodnie 
z  rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012 lub innym prawodawstwem unijnym wymagane są 
konsultacje z ekspertami branżowymi. Komitet może ponadto badać wszelkie inne kwestie 
dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, zgłaszane przez przewodniczącego komitetu 
lub  przez przedstawiciela państwa członkowskiego, zgodnie z regulaminem komitetu. 

Uprawnienia wykonawcze Komisji w odniesieniu do prawodawstwa UE sprawiają, że często 
konsultuje się ona z komitetami i grupami ekspertów w celu nawiązania dialogu z władzami 
krajowymi i zainteresowanymi stronami, a tym samym usprawnienia wdrażanie 
prawodawstwa UE.  

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 („rozporządzenie w sprawie komitologii”) ustanawia 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję Europejską. W art. 3 „Przepisy wspólne” określono 
rolę i skład komitetów, a art. 5 dotyczy „procedury sprawdzającej”, również w połączeniu 
z  art. 8 dotyczącym „aktów wykonawczych mających natychmiastowe zastosowanie”. 

Odniesienie do rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej 
przypomina o konsultacjach z ekspertami sektorowymi w sprawach dotyczących wniosków 
o  normy europejskie lub zastrzeżeń do norm zharmonizowanych.  

Komitet ds. urządzeń kolei linowych, któremu przewodniczy Komisja ustanawia własny 

regulamin i składa się z przedstawicieli państw członkowskich UE. Grupa robocza  

ds. urządzeń  kolei linowych została rozszerzona o inne zainteresowane strony z całej UE, 

takie jak twórcy norm, przemysł, konsumenci, laboratoria itp. 

Artykuł 45  

Sankcje 

1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji za naruszenie przez podmioty 
gospodarcze przepisów niniejszego rozporządzenia i przepisów krajowych przyjętych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. Przepisy te mogą obejmować sankcje karne za poważne naruszenia. 
Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz mogą zostać 
zaostrzone wówczas, gdy dany podmiot gospodarczy w przeszłości naruszył w podobny sposób 
przepisy niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach 
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Komisję do dnia 21 marca 2018 r. oraz niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych 
zmianach wpływających na te przepisy.  

2. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, aby ich przepisy 
dotyczące sankcji za naruszenie przez podmioty gospodarcze przepisów niniejszego rozporządzenia 
były egzekwowane. 

Zobacz rozdział 7.4.6. w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących produktów. 

Artykuł 46  

Przepisy przejściowe 

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku podsystemów lub elementów 
bezpieczeństwa objętych zakresem stosowania dyrektywy 2000/9/WE, które są zgodne z tą 
dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 21 kwietnia 2018 r.  

Okres przejściowy umożliwia producentom, jednostkom notyfikowanym i organom nadzoru 
stopniowe dostosowywanie się do nowych przepisów. Pozwala także na opracowanie norm 
zharmonizowanych, które są bardzo ważne w tym sektorze, chociaż od ich istnienia nie zależy 
wdrożenie rozporządzenia. Pod koniec okresu przejściowego, 21 kwietnia 2018 r., każde 
państwo członkowskie musi zakończyć swój system krajowy i uchylić wszelkie przepisy 
krajowe sprzeczne z rozporządzeniem. W konsekwencji po 21 kwietnia 2018 r. państwa 
członkowskie są zobowiązane do akceptowania elementów i podsystemów, które są 
deklarowane jako zgodne z rozporządzeniem i – w przypadku elementów bezpieczeństwa– 
posiadają oznakowanie CE.  

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać oddawania do użytku urządzeń kolei linowych 
objętych zakresem stosowania dyrektywy 2000/9/WE, które są zgodne z tą dyrektywą 
i  które zostały zainstalowane przed 21 kwietnia 2018 r. W przypadku elementów 
bezpieczeństwa certyfikaty lub decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie dyrektywy 
2000/9/WE zachowują ważność.  

Artykuł 47  

Uchylenie 

Dyrektywa 2000/9/WE traci moc ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2018 r. Odesłania do uchylonej 
dyrektywy traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji 
z  załącznika X. 

Nowe rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych 2016/424/UE uchyla poprzednią 
dyrektywę 2000/9/WE z dniem 21 kwietnia 2018 r.  

Biorąc pod uwagę, że nowy akt prawny jest wynikiem dostosowania i przekształcenia 
poprzedniego, pozostałe odniesienia do dyrektywy 2000/9/WE po dacie jej uchylenia, należy 
traktować jako odniesienia do nowego rozporządzenia 2016/424/UE, zgodnie z tabelą 
korelacji w załączniku X. 

Artykuł 48  

Wejście w życie i stosowanie 

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.  

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem:  

a) art. 22–38 i 44, które stosuje się od dnia 21 października 2016 r.;  
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b) art. 45 ust. 1, który stosuje się od dnia 21 marca 2018 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości 
i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.  

Sporządzono w Strasburgu dnia 9 marca 2016 r. 

W imieniu       W imieniu 

Parlamentu Europejskiego                                              Rady  

         M. SCHULZ      J.A. HENNIS-
PLASSCHAERT Przewodniczący                
Przewodniczący 

  

Rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych 2016/424/UE zostało opublikowane 
w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 31 marca 2016 r., weszło w życie 21 kwietnia 
2016 r. i będzie w pełni obowiązywać od 21 kwietnia 2018 r. przepisy dotyczące notyfikacji 
jednostek oceniających zgodność (art. 22-48) oraz procedury komitetowej (art. 44) 
obowiązują od 21 października 2016 r. Przepis dotyczący kar (art. 45 ust. 1) stosuje się od 21 
marca 2018 r. 

 

 

4. ZAŁĄCZNIKI  

ZASADNICZE WYMAGANIA 

ZAŁĄCZNIK I 

PODSYSTEMY 

Ogólna budowa i cechy wyróżniające podsystem  

Jednostki notyfikowane, z uwagi na indywidualne cechy konstrukcyjne podsystemu, 
zobowiązane są do zbadania dużej części „interakcji” (interfejsów), (pomiędzy elementami 
podsystemu i pomiędzy podsystemami) i pozostawienia do oceny władzom państw 
członkowskich, tylko ogólną konfigurację urządzenia kolei linowych. Jeżeli nastąpi awaria 
podsystemu, o którym mowa w tym  załączniku, należy zapewnić możliwość łatwego 
przywrócenia funkcjonowania urządzenia kolei linowych.  

Pojęcie „podsystemu” można interpretować w różny sposób. Można wyznaczyć w nim jeden 
główny zespół lub tylko jego część. Deklarację i ocenę zgodności można zatem dostosować 
do wybranego poziomu złożoności.  

Możliwe są więc różne opcje: 

• ogólna ocena obejmuje cały podsystem w taki sposób, że niezależne oceny każdej 
z  jego części nie są konieczne; 

 dla każdej z części podsystemu stosuje się niezależne  oceny i deklaracje; ogólna ocena 
każdej części podsystemu, których łączne zastosowanie zostało wzięte pod uwagę, 
nie wnosi żadnej wartości dodanej i dlatego jest zbędna; 

 w przypadku podsystemu, który jako całość jest produktem nowej kombinacji, 
interakcje (interfejsy) uzasadniają dalszą ocenę oprócz oceny poszczególnych jego 
części.  

Dotyczy to w szczególności pojazdów uznawanych  albo jako pojedynczy podsystem (przy 
produkcji seryjnej u danego producenta) albo jako zespół kilku podsystemów (np. gdy 
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określony pojazd wykonany przez producenta jest połączony z mechanizmem zawieszenia 
stosowanym zwykle w innych pojazdach). Wreszcie we wszystkich przypadkach, 
to  producent decyduje o poziomie szczegółowego podziału (bez wychodzenia poza wykaz 
podsystemów zamieszczony w tym załączniku), który będzie się różnić w zależności 
od  rodzaju urządzenia. Pojęcie awarii występuje w raporcie bezpieczeństwa. 

Urządzenia kolei linowych dzielą się na infrastrukturę i podsystemy zestawione poniżej: 

Istnieje wyraźny podział na  infrastrukturę i podsystemy. Wynika to z ich specyfiki: 
infrastruktura jako taka nie jest produktem, któremu należy pozwolić na swobodny przepływ.  

Dlatego oddzielenie infrastruktury od sprzętu mechanicznego, urządzeń napinania liny, itp. 
ma istotne znaczenie. W celu ustalenia tego rozróżnienia zaproponowano kryterium 
funkcjonalne. Tam, gdzie przeważa funkcja podparcia i stabilności, mamy do czynienia 
z  infrastrukturą. Z drugiej strony wyposażenie mechaniczne można łatwo wymienić 
i  prawdopodobnie będzie się go wielokrotnie regulować.  

W związku z tym fundamenty podpór trasowych zalicza się oczywiście do infrastruktury. 
Każda inna konstrukcja stała również może być uznana za infrastrukturę, jeżeli nie jest 
badana przez jednostkę notyfikowaną w ramach oceny zgodności jako element 
bezpieczeństwa lub podsystem.  

Producent może na przykład zlecić ocenę podpór trasowych  i wsporników (zawieszeń) jako 
elementy bezpieczeństwa  należące do wyposażenia mechanicznego trasy (co byłoby 
szczególnie uzasadnione w przypadku elementów standardowych) lub uwzględnić 
je  w  infrastrukturze (w szczególności w przypadku określonych elementów tworzonych 
na  potrzeby urządzenia). Z drugiej strony mamy  główne osie kół, urządzenia zaciskające 
(wprzęgające) i regulacyjne oraz oczywiście krążki baterii trasowych, rolki, koła linowe, itp., 
które nie są częścią infrastruktury. Podobnie jak nie należą do niej wkładki hamulcowe, 
prowadnice pojazdów, urządzenia prowadzące  liny, itp. zaliczane do sprzętu mechanicznego. 
Drabiny i przejścia, w szczególności przejścia wzdłuż wsporników (zawieszeń), będą na ogół 
powiązane z elementem, któremu towarzyszą. Można je zatem uznać za część infrastruktury 
lub mechaniczne części konstrukcji trasy kolei linowej. W każdym przypadku infrastruktura 
obejmuje dokumenty projektowe dotyczące danych systemowych oraz obliczenia trasy 
i  liny(lin). Poniżej kilka przykładów podziału urządzenia na podsystemy z  pominięciem 
infrastruktury:  

Przykład 1:  

— liny i połączenia lin; 

— napędy i hamulce; 

— wyposażenie mechaniczne;  

— kabiny, siedzenia lub urządzenia holujące;  

— sprzęt do zawieszania;  

— połączenia z liną;  

— urządzenia monitorujące, sterujące i zabezpieczające;  

— sprzęt komunikacyjny i informacyjny; 

— sprzęt odgromowy; 

— sprzęt ratowniczy.   

Przykład 2:  

— liny i połączenia lin; 
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— napędy i hamulce;  

— wyposażenie mechaniczne;  

— pojazdy;  

— urządzenia elektrotechniczne;  

— sprzęt ratowniczy.  

Przykład 3: 

— liny i połączenia lin;  

— stacja napędowa (grupa składająca się z napędów);  

— hamulce;  

— urządzenia napinające;  

— maszyny stacyjne i urządzenia elektrotechniczne;  

— stacja napędowa i stacja końcowa trasy;  

— pojazdy;  

— sprzęt ratowniczy. 

1. Liny i połączenia lin. 

Kable nie są tożsame z linami (z drutami stalowymi) lub linami (z tworzywa sztucznego), które 
mogą mieć jedną  lub wiele splotek lub inną konstrukcję. Kable elektryczne są oczywiście 
wyłączone z tej definicji. Do lin zalicza się liny odciągowe, ale nie są to linki stalowe  używane 
do sprężania betonu lub pręty kotwiące do fundamentów. Sama lina stalowa jest elementem 
bezpieczeństwa, podobnie jak jej połączenie, ale lina  i jej  połączenie razem wzięte jest już 
podsystemem. Jest tak w przypadku liny splatanej w pętlę, w której podsystem składa się 
z  lin, mocowań końców lin i/lub zaplotu długiego  liny splatanej. Niektóre systemy kolei 
linowych mogą mieć różne typy lin (np. lina nośna, lina pociągowa, lina ratownicza). Producent 
(lub dystrybutor) może zdecydować, czy te typy lin zawierają  jeden czy kilka podsystemów. 

2. Napędy i systemy hamulcowe. 

Urządzenia elektromechaniczne związane z tymi dwoma funkcjami stanowią część 
podsystemu, ale te związane ze sterowaniem wchodzą w skład wspomnianego dalej 
podsystemu urządzeń elektrotechnicznych. 

3. Wyposażenie mechaniczne: 

Wyposażenie mechaniczne stanowi główny interfejs z infrastrukturą. Słowo „mechaniczny” 
należy rozumieć w szerokim znaczeniu i może ono obejmować części, które nie poruszają się 
podczas pracy urządzenia kolei linowych, takie jak prowadnice, podchwyty i łapacze lin, itp. 

3.1. Mechanizm przewijania liny. 

Konstrukcja mechanizmu przewijania liny może się znacznie różnić i może występować 
bardzo niewielka współzależność między różnymi elementami wyposażenia mechanizmu 
przewijania. Dlatego każde z nich może być traktowane jako oddzielny podsystem. Niektóre 
systemy kolei linowych mogą mieć kilka urządzeń napinających liny, które z kolei mogą mieć 
różne typy konstrukcji. Producent (lub dystrybutor) może zdecydować, czy te typy składają 
się z jednego czy kilku podsystemów. Betonowe bloki, które działają jak przeciwwagi, 
stanowią część układu napinania lin, a nie infrastruktury. 

3.2. Urządzenia stacyjne. 
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Obejmuje to z jednej strony pozycjonowanie i ruch obiegowy lin (z wyjątkiem części 
napędowych i mechanizmu przewijania liny), a z drugiej strony maszyny znajdujące się 
w  stacjach. W przypadku urządzeń, w których pojazdy są wyposażone w osprzęt 
wyprzęgany; pozycja ta obejmuje wszystkie urządzenia umożliwiające i monitorujące 
wpinanie i wypinanie osprzętu oraz zwalnianie i przyspieszanie pojazdów. 

3.3. Urządzenia trasowe. 

Są to urządzenia do pozycjonowania, przesuwania i chwytania lin  na konstrukcjach wzdłuż 
trasy. Podsystemem tym mogą być objęte również standardowe elementy konstrukcji, które 
nie są projektowane dla każdego urządzenia  kolei linowej i nie są budowane na miejscu. 

4. Pojazdy i elementy pojazdów:  

4.1. Wagoniki, kabiny, krzesełka, urządzenia holujące. 

W przypadku kabiny oznacza to przedział pasażerski wraz z ramą nośną. W przypadku kolei 
linowych krzesełkowych w zestawie znajduje się nie tylko siedzisko, oparcie i poręcz 
bezpieczeństwa, ale także belka łącząca siedzisko z mechanizmem zawieszenia. Urządzenia 
holujące (lub holownicze) dotyczą wyciągów narciarskich, w tym orczykowych i zawierają 
cały mechanizm łączący linę holującą z użytkownikiem, z wyjątkiem wprzęgieł 
do  sprężynowych urządzeń holujących i wprzęgieł zamocowanych do liny na stałe 
oraz  wprzęgieł tulejowych wyprzęganych z uchwytem prętowym (teleskopowym). 

4.2. Mechanizm zawieszenia pojazdów. 

W przypadku wyciągów orczykowych część zapewniająca zawieszenie może być zawarta 
w  urządzeniu holującym. 

4.3. Mechanizm napędowy. 

Dotyczy to tylko pojazdów przeznaczonych do urządzeń kolei dwulinowych lub kolei 
linowych terenowych. 

4.4. Połączenia z liną. 

Ten podsystem składa się z wprzęgieł i zacisków (dla pętli linowej) lub mocowań wolnych 
końców lin  (dla lin otwartych). 

5. Urządzenia elektrotechniczne:  

5.1. Urządzenia sterowania, monitorowania i urządzenia zabezpieczające.  

5.2. Sprzęt do przesyłania informacji. 

5.3. Instalacja odgromowa. 

6. Sprzęt ratunkowy. 

Podsystem może składać się wyłącznie z urządzeń stacjonarnych lub mobilnych lub ich 
kombinacji. Obejmuje to tylko sprzęt stanowiący część urządzenia i nie obejmuje 
wyposażenia, takiego jak sprzęt  ochrony osobistej, zatwierdzony zgodnie z dyrektywą  
o  sprzęcie ochrony osobistej (PPE).  

Ponieważ wiele stosowanego sprzętu należy do wyposażenia ochrony osobistej (PPE) i nie ma 
powodu, aby narzucać procedury, które nie wnoszą  wartości dodanej, należy uwzględnić 
następujące przypadki:  

• sprzęt stanowi wyposażenie  PPE oraz posiada  oznakowanie CE i jest używany 
zgodnie z przeznaczeniem jako PPE, a nowa ocena tego sprzętu nie jest konieczna; 

• sprzęt jest specjalnie zaprojektowany dla kolei linowych i podlega ocenie zgodnie 
z  tym rozporządzeniem;  
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• sprzęt stanowi wyposażenie PPE, ale jest używany poza obszarem jego normalnego 
zastosowania jako sprzęt PPE i wymagana  jest jego dodatkowa ocena na mocy 
niniejszego rozporządzenia. 

6.1. Stały sprzęt ratunkowy.  

Urządzenia stacjonarne lub te zainstalowane na stałe mogą same w sobie być urządzeniami  
o wąskim zastosowaniu (kolejka ewakuacyjna), umieszczonymi na stacji lub na podporach 
trasowych, w tym zawierające wszystkie niezbędne elementy (np. pojazdy, wciągarki, napędy 
i hamulce). 

6.2. Przenośny sprzęt ratunkowy.   

Obejmuje to na przykład pojazdy specjalne wykorzystywane do celów ratowniczych. 

 

ZAŁĄCZNIK II 

ZASADNICZE WYMAGANIA 

1. Cel Niniejszy załącznik przedstawia zasadnicze wymagania, łącznie z gotowością eksploatacyjną 
i łatwością utrzymania, które stosuje się do projektowania, budowy oraz oddawania do eksploatacji 
urządzeń kolei linowych, i które stosuje się do podsystemów lub elementów bezpieczeństwa. 

2. Wymagania ogólne  

2.1. Bezpieczeństwo osób Bezpieczeństwo pasażerów, personelu obsługi oraz osób trzecich jest 
podstawowym wymaganiem dotyczącym projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń kolei 
linowych. 

Bezpieczeństwo personelu obsługującego jest wymaganiem wynikającym  z zapewnienia  
zdolności eksploatacyjnej  i łatwości konserwacji. 

2.2. Zasady bezpieczeństwa Wszystkie urządzenia kolei linowych muszą być zaprojektowane, 
eksploatowane i konserwowane zgodnie z następującymi zasadami, które mają być stosowane 
w  przedstawionym porządku:  

— należy wyeliminować lub, jeżeli nie jest to możliwe, ograniczyć zagrożenia, wprowadzając 
odpowiednie rozwiązania projektowe i konstrukcyjne,  

—  należy określić oraz wprowadzić wszystkie niezbędne środki ochrony przed zagrożeniami, 
których nie można wyeliminować poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań 
projektowych i konstrukcyjnych,  

—  należy określić oraz wyraźnie opisać środki ostrożności, jakie należy zachować, aby uniknąć 
zagrożeń, których nie dało się całkowicie wyeliminować przy pomocy rozwiązań i środków 
wskazanych w pierwszym i drugim tirecie.  

2.3. Uwzględnianie czynników zewnętrznych Urządzenia kolei linowych muszą być projektowane 
i  budowane w taki sposób, aby można je było bezpiecznie użytkować, biorąc pod uwagę rodzaj 
urządzenia kolei linowych, cechy fizyczne i rzeźbę terenu, na którym urządzenia kolei linowych są 
zainstalowane, najbliższe otoczenie urządzeń oraz czynniki atmosferyczne i meteorologiczne, 
a  także, w miarę potrzeb, budowle i inne przeszkody usytuowane w pobliżu, zarówno naziemne, 
jak  i napowietrzne. 

Analiza bezpieczeństwa, której sporządzenia wymaga się dla wszystkich rodzajów urządzeń 
kolei linowych (Zobacz art. 8), musi uwzględniać wszystkie dane pochodzące z zewnątrz 
miejsca usytuowania tego urządzenia. Wykonuje się ją na wniosek osoby odpowiedzialnej 
za  urządzenie kolei linowych lub jej upoważnionego przedstawiciela. Aby na etapie 
projektowania móc uwzględnić ograniczenia zewnętrzne, specyficzne dla danego  urządzenia 
kolei linowych, w szczególności w zakresie środowiska naturalnego i otoczenia urządzenia,  
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producent wymaga podania dokładnych informacji dotyczących lokalnych ograniczeń. Lista 
tych ograniczeń powinna zostać sporządzona przez osobę odpowiedzialną za urządzenie 
kolei linowych lub przez jej upoważnionego przedstawiciela. Można brać pod uwagę 
następujące czynniki:  

— wiatr,   

— zmniejszona widoczność (noc, mgła, smog itp.),   

— błyskawica,   

— obciążenie śniegiem,  

— napór śniegu,   

— tworzenie się lodu,  

— spadający lód,  

— lawiny śnieżne,  

— spadające skały,  

— trzęsienia ziemi,  

— potoki, powodzie,  

— wody gruntowe,  

— osuwiska i inne zjawiska geologiczne,  

— spadające drzewa, zwalone drzewa,  

— zakres temperatur otoczenia,  

— wybuch pożaru,  

— uszkodzenia spowodowane przez pojazd (prywatny samochód, ciężarówka, ratrak, 
itp.),  

— przeszkody związane z ruchem lotniczym,  

— linie elektryczne i komunikacyjne,  

— nagromadzenie  sprzętu nie należącego do urządzenia (sprzęt do naśnieżania itp.),  

— ograniczenia chemiczne/fizyczne,  

— skrzyżowania (drogi, ścieżki, linie kablowe napowietrzne, inne obiekty stworzone 
przez człowieka, tory, wody powierzchniowe,  itp.),   

— budynki w pobliżu urządzenia.  

2.4. Wymiary  

Urządzenia kolei linowych, podsystemy i wszystkie elementy bezpieczeństwa muszą być 
wymiarowane, zaprojektowane i budowane tak, aby wytrzymywały z odpowiednim marginesem 
bezpieczeństwa wszelkie obciążenia powstające we wszystkich przewidywalnych warunkach, 
łącznie z takimi, które pojawiają się, gdy urządzenie nie jest eksploatowane, oraz przy uwzględnieniu 
w szczególności oddziaływania czynników zewnętrznych, skutków dynamicznych i zmęczenia 
materiału, a także przy uwzględnieniu uznanych reguł postępowania, w szczególności w odniesieniu 
do doboru materiałów. 

Warunki eksploatacji, jakie osoba odpowiedzialna za urządzenie  kolei linowych musi ustalić 
dla każdego urządzenia (zakres użytkowania), są podstawą do podjęcia decyzji o rodzajach 
obciążeń, które należy wziąć pod uwagę. Uwzględnia się zasady sztuki budowlanej, 
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obowiązujące w dniu budowy urządzenia oraz określone w europejskich specyfikacjach 
lub  dostarcza się  dowód zachowania równoważnego poziomu bezpieczeństwa. 

2.5. Montaż  

2.5.1. Urządzenia kolei linowych, podsystemy oraz wszystkie elementy bezpieczeństwa muszą być 
zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby można je było bezpiecznie zmontować 
i  zainstalować na miejscu. 

Urządzenia takie jak wsporniki, podchwyty lin lub zaciski do lin, prowadnice pojazdów, środki 
ochrony zbiorowej i osobistej dla personelu montażowego, przyrządy kontrolne i regulacyjne 
itp. muszą być sprawdzane w celu upewnienia się, że są dostosowane do oczekiwanego 
sposobu obsługi i montażu. Bezpieczeństwo pracy w zakładach pracy i na placach budowy 
regulowane  jest odrębnymi przepisami prawa pracy. 

2.5.2. Elementy bezpieczeństwa muszą być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający popełnienie 
błędów montażowych, albo dzięki cechom konstrukcyjnym, albo za pomocą odpowiedniego 
oznakowania samych elementów. 

Celem będzie zapobieganie błędom montażowym zarówno na etapie projektowania 
(np.  poprzez włączenie niezawodnych urządzeń), jak i poprzez odpowiednie pisemne 
ostrzeżenia (oznakowanie, instrukcje, itp.). 

2.6. Integralność urządzeń kolei linowych  

2.6.1. Elementy bezpieczeństwa muszą być zaprojektowane, skonstruowane i udostępniane 
do  użytku w sposób zapewniający w każdym przypadku integralność eksploatacyjną elementu 
i  bezpieczeństwo urządzenia kolei linowych, jak to zostało określone w analizie bezpieczeństwa, 
o  której mowa w art. 8, tak że ich awaria jest wysoce nieprawdopodobna, z zastrzeżeniem 
odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa.  

Należy przeprowadzić kontrole w celu upewnienia się, że każda ewentualna awaria elementu 
bezpieczeństwa  obejmuje  środki zapewniające jego dalsze działanie i że nie ma 
bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo pozostałej części  urządzenia lub jakichkolwiek 
osób. Obowiązkiem jednostek notyfikowanych jest zbadanie tego zagadnienia. 

2.6.2. Urządzenia kolei linowych muszą być zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, 
aby  zapewnić, że w trakcie eksploatacji wszelkie awarie bądź uszkodzenia elementów, które mogą 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, zostaną usunięte przy zastosowaniu odpowiednich 
środków we właściwym czasie. 

Właściwymi środkami są w szczególności przeglądy, monitorowanie, czynności serwisowe 
i  eksploatacyjne wymienione w instrukcji obsługi i konserwacji. 

2.6.3. Zabezpieczenia, o których mowa w pkt 2.6.1 i 2.6.2, mają zastosowanie przez cały okres 
pomiędzy dwiema kontrolami stanu bezpieczeństwa danych elementów według przewidzianego 
harmonogramu. Harmonogram kontroli i badań elementów bezpieczeństwa musi być wyraźnie 
podany w instrukcji obsługi.  

2.6.4. Elementy bezpieczeństwa, dodane do urządzeń kolei linowych jako części zamienne, muszą 
spełniać zasadnicze wymagania przedstawione w niniejszym rozporządzeniu oraz warunki 
odnoszące się do sprawnego współdziałania z innymi częściami urządzeń kolei linowych. 

Elementy bezpieczeństwa, podobnie jak podsystemy używane jako części zamienne, 
nie  muszą być identyczne lub zbliżone  do wymienianego elementu lub podsystemu, 
ale  w  tym przypadku należy zweryfikować ich bezpieczeństwo samo w sobie oraz 
bezpieczeństwo po ich włączeniu do urządzenia: czy ich zgodność z wymaganiami 
zasadniczymi została przeprowadzona według  procedury przewidzianej w rozporządzeniu 
(Zobacz art. 18). W praktyce część zamienna musi być co najmniej równoważna części 
oryginalnej i należy wziąć pod uwagę wszelkie znane o niej słabe punkty i ograniczenia. Jeżeli 
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element bezpieczeństwa  składa się z kilku części, wymagania określone w procedurze oceny 
zgodności dla danej części dotyczą również części zamiennej stosowanej zamiast części 
oryginalnej. Musi to być potwierdzone deklaracją producenta (nie deklaracją zgodności UE) 
odnoszącą się do oceny zgodności elementu bezpieczeństwa. W przeciwnym razie deklaracja 
zgodności UE dostępna przy urządzeniu traci ważność.  

2.6.5. Należy podjąć środki zapewniające, by skutki pożaru urządzeń kolei linowych nie stanowiły 
zagrożenia dla bezpieczeństwa osób. 

W przypadku działających urządzeń kolei napowietrznych pierwszeństwo należy przyznać 
osobom znajdującym się na trasie oraz uwzględnić wrażliwość lin na działanie ciepła. Często 
będzie to oznaczać próbę utrzymania ruchu liny holującej w celu bezzwłocznego dowiezienia 
osób do stacji. W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę możliwość zerwania i spadnięcia 
lin, w tym na stacji przeciwległej do tej, w której miał miejsce pożar. Podczas projektowania, 
eksploatacji i konserwacji urządzeń kolei linowych  należy zminimalizować zagrożenie 
spowodowane wybuchem i rozprzestrzenianiem się ognia. Należy zminimalizować ryzyko 
narażenia osób na ryzyko pożaru i/lub emisji dymu. W przypadku pożaru urządzenie kolei 
linowych powinno być sprawne tak długo jak to tylko możliwe, aby zapewnić ewakuację osób. 

2.6.6. Należy podjąć specjalne środki, które mają zapewnić ochronę osób i urządzeń kolei linowych 
przed skutkami wyładowań atmosferycznych.  

2.7. Urządzenia zabezpieczające  

2.7.1. Wszelkie uszkodzenia urządzeń kolei linowych, które mogłyby doprowadzić do awarii 
stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa, są, tam, gdzie jest to ze względów praktycznych 
możliwe, wykrywane przez urządzenia zabezpieczające, które przekazują i przetwarzają informacje 
o awarii. To samo odnosi się do wszelkich przewidywalnych w normalnych warunkach czynników 
zewnętrznych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.  

2.7.2. Zapewnia się możliwość wyłączenia w każdej chwili urządzenia kolei linowych ręcznie.  

2.7.3. Po wyłączeniu urządzenia kolei linowych przez urządzenie zabezpieczające nie może być 
możliwe jego ponowne uruchomienie, jeżeli nie zostały podjęte odpowiednie działania. 

Odpowiednie działanie jest zwykle określone pisemnie w instrukcji obsługi. Ponowne 
uruchomienie może nastąpić tylko wtedy, gdy odpowiednia usterka została usunięta 
lub  podjęto odpowiednie, równoważne działanie operacyjne. Ponowne uruchomienie 
urządzenia kolei linowych  musi być wynikiem świadomego działania (np. decyzja zezwalająca  
na uruchomienie urządzenia). 

2.8. Łatwość utrzymania Urządzenia kolei linowych muszą być zaprojektowane i skonstruowane 
w  sposób umożliwiający bezpieczne przeprowadzanie rutynowych i specjalnych działań i procedur 
w zakresie konserwacji i naprawy.  

To wymaganie dotyczy komponentów urządzenia, które zazwyczaj  wymagają konserwacji 
i  naprawy. Kryteria, których należy przestrzegać i przepisy bezpieczeństwa, które należy 
stosować w tym zakresie są ogólnie opisane w instrukcji obsługi. 

Zapewnienie sprzętu do naprawy i konserwacji na miejscu lub pochodzącego z zewnątrz musi 
być zgodne z częstotliwością wykonywanych operacji i kwalifikacjami personelu 
wykonującego te czynności.  

2.9. Uciążliwość  

Urządzenia kolei linowych muszą być zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby wszelkie 
wewnętrzne i zewnętrzne czynniki szkodliwe, powstałe na skutek szkodliwych gazów, nadmiernego 
poziomu hałasu czy wibracji, mieściły się w wyznaczonych granicach. 
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Limity emisji określone są w przepisach szczegółowych. W określonych przypadkach (praca 
urządzenia z napędem rezerwowym) można podjąć odpowiednie środki zaradcze. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wymagania dotyczące ochrony pracowników. 

3. Wymagania dotyczące infrastruktury 

Jak stanowi  załącznik I, infrastruktura nie jest podsystemem. Nie wymaga ona  angażowania  
jednostek notyfikowanych, ale jest częścią urządzenia (Zobacz art. 3). Niemniej jednak jej rola 
w zakresie bezpieczeństwa jest fundamentalna. 

3.1. Układ, prędkość i odległości pomiędzy urządzeniami jezdnymi 

3.1.1. Urządzenia kolei linowych muszą być zaprojektowane tak, aby mogły być bezpiecznie 
eksploatowane przy uwzględnieniu charakterystyki i rzeźby terenu, otoczenia, warunków 
atmosferycznych i meteorologicznych, wszelkich możliwych konstrukcji i budowli znajdujących się 
w pobliżu, zarówno naziemnych, jak i napowietrznych, w taki sposób, żeby nie powodować 
uciążliwości ani nie stanowić zagrożenia we wszelkich możliwych warunkach eksploatacji 
i  konserwacji albo w trakcie akcji ratowniczej. 

Zobacz 2.3 powyżej. 

3.1.2. Należy zachować odpowiednie odległości w osi poziomej i pionowej pomiędzy pojazdami, 
urządzeniami holującymi, torami ruchu, linami itp. oraz od wszelkich możliwych naziemnych 
i  napowietrznych konstrukcji i przeszkód znajdujących się w pobliżu, biorąc pod uwagę poziome, 
pionowe i boczne ruchy liny, pojazdów lub urządzeń holujących przy założeniu najtrudniejszych 
przewidywalnych warunków eksploatacji.  

Planowane sposoby działania i ich stosowanie należy określić pisemnie. 

3.1.3. Maksymalna odległości pomiędzy pojazdem a poziomem gruntu musi uwzględniać rodzaj 
urządzenia kolei linowych, rodzaj pojazdów oraz procedury ratunkowe. W przypadku pojazdów 
otwartych uwzględnia się także niebezpieczeństwo upadku oraz aspekty psychologiczne wynikające 
z odległości pomiędzy pojazdem a poziomem gruntu. 

3.1.4. Maksymalna prędkość pojazdów lub urządzeń holujących, minimalna odległość pomiędzy 
nimi, przyspieszenie oraz sposób hamowania muszą być tak dobrane, aby zapewnić bezpieczeństwo 
osób oraz bezpieczną eksploatację urządzenia kolei linowych.  

3.2. Stacje i konstrukcje znajdujące się wzdłuż liny 

3.2.1. Stacje i konstrukcje znajdujące się wzdłuż linii kolejki linowej muszą być zaprojektowane, 
zbudowane i wyposażane w sposób zapewniający ich stabilność. Muszą one pozwalać na bezpieczne 
prowadzenie lin, pojazdów i urządzeń holujących, a także umożliwiać bezpieczne przeprowadzenie 
napraw i konserwacji we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Planowane sposoby działania i ich stosowanie należy określić pisemnie. 

3.2.2. Obszar wsiadania do urządzenia kolei linowych i wysiadania z niego musi być zaprojektowany 
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pojazdów, urządzeń holujących i osób. Ruch pojazdów 
i  urządzeń holujących na stacjach nie może się odbywać z zagrożeniem dla osób, z uwzględnieniem 
ich możliwego aktywnego przyczynienia się do takiego ruchu.  

4. Wymagania dotyczące lin, napędów, systemów hamowania oraz instalacji mechanicznych 
i  elektrycznych  

4.1. Liny i podpory lin  

4.1.1. Z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologicznych należy podjąć wszelkie działania, 
aby:  

— uniemożliwić uszkodzenie lin lub elementów do nich przymocowanych,  
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— osiągnąć najlepsze wartości naprężeń,  

— zapewnić, by liny były prawidłowo osadzone na podporach i nie mogły wypaść z prowadnic,  

— zapewnić możliwość monitorowania stanu lin. 

W przypadku wszystkich urządzeń  podstawowa zasada bezpieczeństwa opiera się 
na  zachowaniu integralności lin (Zobacz paragraf 2.6 powyżej). 

4.1.2. Nie można całkowicie wyeliminować możliwości wypadnięcia lin z prowadnic; należy przyjąć 
środki zapewniające, w przypadku wypadnięcia liny z prowadnic, możliwość ponownego ułożenia 
liny i wyłączenia urządzenia kolei linowych bez zagrożenia dla osób. 

Co do zasady, wymaganie to nie dotyczy konkretnie lin, ale raczej podsystemów, które mają 
bezpośredni kontakt z tymi linami, takich jak mechaniczne wyposażenie konstrukcji wzdłuż 
trasy (krążki prowadzące) lub połączenia linowe (mocowania, wprzęgła) i urządzenia 
elektrotechniczne. 

4.2. Instalacje mechaniczne  

Poniższe wymagania dotyczą podsystemu 2 w załączniku I (nie podsystemu 3). 

4.2.1. Napędy  

System napędowy urządzenia kolei linowych musi zapewniać odpowiednie osiągi, dopasowane 
do  różnych trybów pracy i sposobów eksploatacji urządzenia. 

Aby spełnić to wymaganie, osoba odpowiedzialna za urządzenie  kolei linowych lub jej 
upoważniony przedstawiciel musi poinformować o różnych planowanych systemach 
i  trybach eksploatacji. 

4.2.2. Napęd zapasowy Urządzenie kolei linowych musi być wyposażony w zapasowy system 
napędowy, którego źródło energii jest niezależne od źródła energii głównego napędu. Napęd 
zapasowy nie jest jednak wymagany, jeżeli analiza bezpieczeństwa wykazała, że osoby mogą 
opuścić pojazdy, a w szczególności urządzenia holujące szybko i bezpiecznie, nawet jeżeli napęd 
zapasowy nie jest dostępny. 

Zapasowy układ napędowy musi umożliwiać dowiezienie pojazdów i ich pasażerów na stację 
tak, aby ograniczyć liczbę koniecznych przypadków przeprowadzenia ewakuacji na samej 
trasie, gdyż takie działania trwają długo i wymagają  szczególnego podejścia i wrażliwości. 
Nie  zezwala się na pracę z zapasowym układem napędowym w normalnych warunkach 
eksploatacji. 

4.2.3. Układy hamulcowe 

4.2.3.1. Zapewnia się możliwość wyłączenia urządzenia kolei linowych lub pojazdów w każdej chwili 
w nagłych wypadkach, nawet w warunkach najbardziej niesprzyjających ze względu 
na  dopuszczalne obciążenia i przyleganie liny do koła napędowego. Zapewnia się na tyle krótką 
drogę hamowania, na ile pozwalają na to warunki bezpieczeństwa urządzenia kolei linowych. 

W odniesieniu do skuteczności układu hamulcowego należy wziąć pod uwagę „najbardziej 
niekorzystne warunki pod względem przyczepności liny do koła” (wartości tarcia między liną 
a kołem) oraz „najbardziej niekorzystne warunki pod względem dopuszczalnego obciążenia”. 
Należy pamiętać, że są to warunki „dozwolone podczas eksploatacji”, czyli pewne warunki, 
które należy zdefiniować. Warunki eksploatacji określa osoba odpowiedzialna za urządzenie 
kolei linowych. 

4.2.3.2. Parametry opóźnienia muszą mieścić się w odpowiednich granicach ustanowionych w taki 
sposób, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo osób, jak i zadowalające warunki pracy pojazdów, 
lin i innych części urządzenia kolei linowych. 
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Konieczne jest nie tylko zapewnienie właściwego, zachowania urządzenia w sytuacjach 
oddziaływania na niego czynników dynamicznych (bujanie, oscylacje pionowe, zmiany zwisu 
i napięcia lin,  itp.), ale także sprawdzenie, czy parametry wynikające z hamowania skutecznie  
współdziałają z częściami składowymi urządzenia kolei linowych. Należy wziąć pod uwagę 
pozycje przyjmowane przez pasażerów podczas jazdy, aby zapewnić im stabilność. 

4.2.3.3. Wszystkie urządzenia kolei linowych muszą być zaopatrzone w co najmniej dwa systemy 
hamowania, z których każdy jest w stanie całkowicie wyhamować urządzenie kolei linowych, 
i  których działanie jest skoordynowane w ten sposób, że w przypadku nieskutecznego działania 
jednego z nich, drugi zastępuje go automatycznie. Ostatni system hamowania urządzeń kolei 
linowych musi działać jak najbliżej liny trakcyjnej. Przepisy te nie odnoszą się do wyciągów 
narciarskich.  

Wymaganie to uważa się za spełnione, jeżeli ostatni hamulec oddziałuje na koło napędowe 
lub uzasadnione jest zapewnienie  cierności pomiędzy liną i kołem.  

4.2.3.4.Urządzenie kolei linowych musi być zaopatrzone w skutecznie działające zaciski 
i  mechanizm unieruchamiający, które uniemożliwiają przedwczesne ponowne uruchomienie. 

Zablokowanie oznacza utrzymanie w stanie nieruchomym. 

4.3. Elementy sterownicze 

Elementy monitorowania i kontroli muszą być zaprojektowane i skonstruowane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność, tak aby wytrzymywały zwykłe naprężenia 
i  obciążenia pojawiające się w trakcie eksploatacji, a także aby były odporne na działanie czynników 
zewnętrznych takich jak wilgotność, wysokie i niskie temperatury lub zakłócenia 
elektromagnetyczne, oraz aby nie stawały się przyczyną niebezpiecznych sytuacji nawet 
w  przypadku błędu w obsłudze. 

Czynnościom podejmowanym przez personel w przyjętym sposobie eksploatacji, 
ale  w  szczególnych okolicznościach zdolnymi do wywołania zagrożenia, nie można zapobiec 
za pomocą elementów sterowniczych.  

Instrukcja obsługi musi opisywać te różnych przypadki. 

4.4. Urządzenia do przesyłania informacji  

Urządzenia kolei linowych muszą mieć zainstalowane odpowiednie urządzenia do przesyłania 
informacji, tak aby pracownicy obsługi mogli się cały czas porozumiewać oraz aby w sytuacjach 
nagłych mogli przekazywać informacje pasażerom. 

W samym urządzeniu  odległości między stacjami mogą być znaczne. Skuteczna komunikacja 
jest więc niezbędna do koordynowania działań personelu eksploatacyjnego. Odpowiednie 
akustyczne i wizualne środki informowania użytkowników w sytuacjach awaryjnych 
obejmują na przykład jednokierunkowe urządzenia informacyjne, umieszczone w kabinach, 
głośniki przymocowane do podpór trasowych i megafony. Nie ma wymagania, aby informacje 
były przekazywane w obu kierunkach. 

5. Pojazdy i urządzenia holujące  

5.1. Pojazdy i urządzenia holujące muszą być tak zaprojektowane i wyposażone, aby w normalnych 
przewidywalnych warunkach eksploatacji pasażerowie i pracownicy obsługi nie mogli wypaść 
i  nie  byli narażeni na inne zagrożenia. 

Niektóre systemy urządzeń  wymagają aktywnej współpracy ze strony użytkowników, w celu 
zapewnienia bezpiecznego przewozu (np. podczas wsiadania i wysiadania w przypadku 
urządzeń  będących w ciągłym ruchu, zamykania poręczy krzesełek w napowietrznych 
kolejach linowych , korzystania z wyciągów orczyków itp.). W takich przypadkach 
aby  osiągnąć cel ochrony osób, użytkownicy muszą być poinformowani o tym, jak powinni się 
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zachowywać. Informacje te mogą być podawane w szczególności za pomocą piktogramów 
i  tablic/znaków lub poprzez instrukcje wydawane przez personel obsługujący. Jeśli chodzi 
o  ryzyko upadku, spełnienie tego wymogu zależy od normalnego zachowania użytkowników. 
Jeśli chodzi o ryzyko upadku na wyciągach orczykowych, spełnienie tego wymagania zależy 
od umiejętności jazdy na nartach.  

5.2. Wyposażenie pojazdów i urządzeń holujących musi być tak skonstruowane i zwymiarowane, 
aby nie powodować:  

— uszkodzeń liny, lub  

— poślizgu, z wyjątkiem sytuacji, w których poślizg nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa 
pojazdów, urządzeń holujących i całego urządzenia,  

w najbardziej niesprzyjających warunkach eksploatacyjnych.  

Wymaganie to odnosi się do sytuacji w której kontrolę ruchu pojazdu uzyskuje się na ogół 
poprzez kontrolę ruchu liny, w związku z czym należy zapewnić brak poślizgu między liną 
a  osprzętem pojazdu. Jednak ten punkt wskazuje, że zabezpieczenie przed poślizgiem 
ma  swoje ograniczenia. W pewnych wyjątkowych okolicznościach poślizg może być 
czynnikiem działającym na rzecz bezpieczeństwa. 

5.3. Drzwi do pojazdów (wagonów, kabin) muszą być zaprojektowane i skonstruowane w taki 
sposób, aby można je było zamknąć i zaryglować. Podłoga i ściany pojazdów muszą być 
zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby wytrzymywały nacisk i obciążenie wytwarzane 
przez pasażerów i pracowników obsługi w każdej sytuacji.  

Celem zablokowania jest uniemożliwienie otwarcia drzwi przez pasażerów na trasie,   
poprzez bezpośrednie działanie na drzwi lub na ich normalny system zamykania. Wywierane 
przez pasażerów  obciążenia, o których mowa w tym punkcie, określane są jako wartości 
obowiązujące w przypadku pojazdu w pełni obciążonego (zawierającego maksymalną 
dozwoloną liczbę przewożonych osób). Obciążenia wynikające z aktów wandalizmu 
lub  agresywnych zachowań, mających na celu uszkodzenie pojazdu, nie są w tym przypadku 
brane pod uwagę. 

5.4. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa eksploatacji w urządzeniu jezdnym wymagana jest 
obecność operatora, urządzenie to wyposaża się w sposób umożliwiający operatorowi wykonywanie 
jego zadań.  

To zagadnienie musi zostać rozwiązane na początku etapu projektowania. 

5.5. Pojazdy i urządzenia holujące oraz w szczególności ich mechanizmy zawieszenia muszą być 
zaprojektowane i wyposażone w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników 
obsługujących je zgodnie z odpowiednimi zasadami i instrukcjami.  

5.6. W przypadku pojazdów, które są odłączane od liny, zapewnia się wszelkie środki, aby bez 
stwarzania jakiegokolwiek zagrożenia dla pasażerów lub pracowników obsługi można było 
w  momencie odjazdu zahamować każdy pojazd, który zostało nieprawidłowo podłączony do liny, 
oraz aby można było zahamować każdy pojazd, który nie został odłączony w momencie przyjazdu, 
i zapobiec spadnięciu pojazdu. 

Wymaganie to może obejmować, po pierwsze wprowadzenie rozwiązań zapewniających 
prawidłowe wykonanie procesu wprzęgania i wyprzęgania. Oznacza to wówczas bezpieczne 
unieruchomienie pojazdu, który nie został pomyślnie wprzęgnięty i wyprzęgnięty, 
bez  konieczności oczekiwania na zakończenie tych czynności i ustalenia stanu faktycznego. 

5.7. Urządzenia, w których pojazdy poruszają się po torze stałym (takie jak koleje linowe terenowe 
i  napowietrzne koleje wielolinowe) muszą być wyposażone w automatyczne urządzenia hamujące 
na trasie, jeżeli racjonalnie nie można wykluczyć możliwości zerwania liny trakcyjnej. 
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Z drugiej strony można powiedzieć, że istnieje możliwość zrezygnowania z automatycznego 
urządzenia hamującego działającego na tor lub linę nośną, po przeprowadzeniu analizy 
bezpieczeństwa liny holującej, biorąc pod uwagę wszystkie przepisy dotyczące samego 
urządzenia; analiza ta powinna wykazać, że możliwość zerwania liny holującej może być 
z  dużym prawdopodobieństwem wykluczona. 

Automatyczne urządzenie hamujące odziaływujące na tor lub linę nośną jest niezbędne 
w  przypadkach, gdy istnieją szczególne zagrożenia dla liny holującej  urządzenia  kolei 
linowych a zagrożenia te  nie mogą być wyeliminowane w inny sposób. 

5.8. W przypadkach gdy nie da się wykluczyć niebezpieczeństwa wykolejenia, pojazdy muszą być 
zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapobiegający wykolejeniu hamujący pojazd w sposób 
niestwarzający zagrożenia dla osób. 

Artykuł dotyczy pojazdów na torach (szyny lub lina nośna). 

6. Urządzenia dla pasażerów i personelu obsługi  

Dostęp do platformy dla wsiadających, zejście z platformy dla wysiadających oraz samo wsiadanie 
i wysiadanie pasażerów i personelu obsługi muszą być tak zorganizowane, aby pojazdy w ruchu 
i  podczas zatrzymywania nie stanowiły zagrożenia dla pasażerów i personelu obsługi, 
w  szczególności w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku.  

Należy zapewnić dzieciom oraz osobom z ograniczoną możliwością poruszania się możliwość 
korzystania z urządzenia kolei linowych w sposób bezpieczny, jeżeli urządzenie to jest 
przystosowane do transportu takich osób. 

Nie jest konieczne objęcie wszystkich zagrożeń za pomocą środków technicznych. Zakłada 
się, że dla pewnych zagrożeń dopuszczalne jest zastosowanie  środków używanych podczas 
eksploatacji, z należytym uwzględnieniem tych środków w projekcie urządzenia. Środki te 
muszą być określone w instrukcji eksploatacyjnej. Aby zapewnić bezpieczny przewóz dzieci 
i  osób o ograniczonej sprawności ruchowej, na niektórych urządzeniach może być konieczne 
zastosowanie przepisów specjalnych (np. dzieciom muszą towarzyszyć osoby dorosłe). 

7. Gotowość eksploatacyjna  

7.1. Bezpieczeństwo  

7.1.1. Należy przyjąć wszystkie techniczne przepisy i środki w celu zapewnienia, by urządzenia kolei 
linowych były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem dokumentacji 
technicznej i w określonych warunkach eksploatacji, z zachowaniem instrukcji bezpiecznej 
eksploatacji i konserwacji. Instrukcje użytkowania i dodatkowe uwagi muszą być sporządzone 
języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników, określonym przez państwo członkowskie, na którego 
terytorium urządzenie kolei linowych zostało zbudowane.  

7.1.2. Osoby odpowiedzialne za obsługę urządzeń kolei linowych muszą być zaopatrzone 
w  odpowiednie środki materiałowe oraz muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
do  wykonywania czynności tego typu. 

Przyciski sterowania i zatrzymania, a także narzędzia monitorujące wymagające  obecności 
personelu obsługującego, muszą zostać ustalone na etapie projektowania urządzeń. 
Producenci mają pełne prawo oczekiwać, że ich urządzenia trafią w ręce kompetentnego 
personelu, a osoba odpowiedzialna za urządzenie  kolei linowej musi o to zadbać. Państwa 
członkowskie mogą ustalać wymagania dotyczące kwalifikacji osób, którym powierzono 
nadzór i eksploatację urządzeń. 

7.2. Bezpieczeństwo w przypadku unieruchomienia urządzeń kolei linowych Należy przyjąć 
wszystkie techniczne przepisy i środki w celu zapewnienia, by w sytuacji, gdy urządzenie kolei 
linowych zostało unieruchomione i nie może być szybko uruchomione ponownie, pasażerowie 
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i  personel obsługi mogli zostać bezpiecznie ewakuowani w czasie, który zostaje określony 
z  uwzględnieniem rodzaju urządzenia oraz jego otoczenia. 

Przy wyborze rodzaju urządzenia i ustaleń dotyczących wprowadzania pojazdów na stację 
lub ewakuacji pasażerów, należy wziąć pod uwagę ogólnie otoczenie, a w szczególności rodzaj 
mijanych powierzchni (woda, lodowce, skaliste klify, itp.). 

7.3. Inne szczególne przepisy dotyczące bezpieczeństwa  

7.3.1. Stanowisko i miejsce pracy operatora Ruchome elementy, do których zazwyczaj jest dostęp 
na stacjach, muszą być zaprojektowane, zbudowane i zainstalowane w taki sposób, aby wykluczyć 
wszelkie niebezpieczeństwo, lub jeżeli niebezpieczeństwo takie istnieje, muszą być zaopatrzone 
w  osłony uniemożliwiające wszelki kontakt z tymi elementami urządzenia kolei linowych, które 
mogą spowodować wypadek. Osłony te muszą być takiego rodzaju, iż nie można ich łatwo usunąć 
lub uszkodzić.  

7.3.2. Niebezpieczeństwo upadku Stanowiska i miejsca pracy, łącznie z tymi, które są 
wykorzystywane tylko sporadycznie, a także dojścia do tych miejsc i stanowisk, są projektowane 
i  konstruowane w sposób zapobiegający upadkowi osób, które tam pracują lub się przemieszczają. 
Jeżeli ich konstrukcja nie jest odpowiednia, muszą także zostać wyposażone w zaczepy, do których 
można dołączyć sprzęt ochrony osobistej zabezpieczający przed upadkiem.  

ZAŁĄCZNIK III 

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW 
BEZPIECZEŃSTWA: 

MODUŁ B: BADANIE TYPU UE – TYP PRODUKCJI 

Moduł ten obejmuje tylko fazę projektowania i musi być uzupełniony modułem D lub F, który 
dotyczy oceny w fazie produkcji. Na zakończenie procedury jednostka notyfikowana wydaje 
certyfikat badania typu UE. 

1. Badanie typu UE stanowi część procedury oceny zgodności, w ramach której jednostka 
notyfikowana bada projekt techniczny podsystemu lub elementu bezpieczeństwa oraz weryfikuje 
i  poświadcza, że projekt techniczny spełnia mające zastosowanie wymagania niniejszego 
rozporządzenia.  

2. Badanie typu UE przeprowadza się w drodze oceny adekwatności projektu technicznego 
podsystemu lub elementu bezpieczeństwa poprzez zbadanie dokumentacji technicznej, o której 
mowa w pkt 3, oraz zbadanie próbki kompletnego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, 
reprezentatywnej dla przewidywanej produkcji (typu produkcji).  

3. Producent składa wniosek o przeprowadzenie badania typu UE w jednej wybranej przez siebie 
jednostce notyfikowanej. Wniosek zawiera:  

a) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta oraz, w przypadku wniosku składanego przez 
upoważnionego przedstawiciela, dodatkowo jego imię i nazwisko lub nazwę i adres;  

b) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce 
notyfikowanej;  

c) dokumentację techniczną podsystemu i elementu bezpieczeństwa określoną w załączniku VIII;  

d) reprezentatywny egzemplarz podsystemu lub elementu bezpieczeństwa albo informacje 
o  miejscu, gdzie może on zostać zbadany. Jednostka notyfikowana może żądać dostarczenia 
kolejnych egzemplarzy, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia programu badań;  

Wnioskodawca powinien być w stanie dostarczyć jednostce notyfikowanej wystarczającą 
ilość egzemplarzy wzorcowych (próbek lub prototypów) podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa w celu:  
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— sprawdzenia, czy egzemplarz reprezentatywny odpowiada specyfikacjom 
określonym w dokumentacji technicznej, 

— wykonania badania typu UE wymaganego na mocy rozporządzenia.  

Jeżeli wnioskodawca zmodyfikuje projekt podsystemu lub elementu bezpieczeństwa 

podczas procedury certyfikacji bez zgody jednostki notyfikowanej, procedura sprawdzająca 

może zostać unieważniona.  

4. Jednostka notyfikowana:  

4.1.bada dokumentację techniczną w celu oceny adekwatności projektu technicznego podsystemu 
lub elementu bezpieczeństwa;  

4.2. weryfikuje, czy dany egzemplarz lub egzemplarze zostały wytworzone zgodnie z dokumentacją 
techniczną oraz identyfikuje te elementy, które zaprojektowane zgodnie z mającymi zastosowanie 
postanowieniami odpowiednich norm zharmonizowanych, jak również te elementy, które 
zaprojektowano zgodnie z innymi właściwymi specyfikacjami technicznymi;  

4.3. przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich sprawdzeń i badań w celu weryfikacji, 
czy – w przypadku gdy producent zdecydował się na zastosowanie rozwiązań określonych 
we  właściwych normach zharmonizowanych – zostały one zastosowane prawidłowo;  

4.4. przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich sprawdzeń i badań w celu weryfikacji, 
czy – w przypadku gdy nie zostały zastosowane rozwiązania określone we właściwych normach 
zharmonizowanych – rozwiązania przyjęte przez producenta, w tym rozwiązania określone 
w  innych zastosowanych specyfikacjach technicznych, spełniają odpowiadające im zasadnicze 
wymagania niniejszego rozporządzenia;  

4.5. uzgadnia z producentem miejsce, w którym przeprowadzone zostaną sprawdzenia i badania.  

5. Jednostka notyfikowana sporządza sprawozdanie z oceny, w którym odnotowuje działania 
podjęte zgodnie z pkt 4, i ich rezultaty. Z zastrzeżeniem obowiązków wobec organów notyfikujących 
jednostka notyfikowana udostępnia treść takiego sprawozdania, w całości lub w części, wyłącznie 
za zgodą producenta.  

6. W przypadku gdy typ spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia, jednostka notyfikowana 
wydaje producentowi certyfikat badania typu UE. Certyfikat zawiera imię i nazwisko lub nazwę 
i  adres producenta, wnioski z badań, ewentualne warunki jego ważności, dane niezbędne 
do  identyfikacji zatwierdzonego typu (podsystemu lub elementu bezpieczeństwa) oraz, 
w  odpowiednich przypadkach, opis ich funkcjonowania. Do certyfikatu dołączony może być jeden 
lub więcej załączników.  

Certyfikat badania typu UE zaświadcza, że egzemplarz reprezentatywny dla produkcji 
przewidzianej przez producenta spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania 
w  zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu. Producent może dołączyć 
załączniki w formie pisemnej pod warunkiem, że jednostka notyfikowana zatwierdzi ich treść, 
a w wydanym certyfikacie będą one wskazane. 

Certyfikat badania typu UE i załączniki do niego zawierają wszelkie istotne informacje 
umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa 
z  badanym typem oraz kontrolę w trakcie eksploatacji. Ponadto są w nim określone wszelkie 
warunki, od spełnienia których uzależnione może być jego wydanie, i są do niego dołączone opisy 
i  rysunki niezbędne do zidentyfikowania zatwierdzonego typu.  

Przykładowo warunkami, którym może podlegać wydanie certyfikatu mogą być: 
ograniczenie do stosowania w celach konserwacyjnych, ograniczenie do stosowania 
do  modyfikacji, które nie są istotne / nie wymagają nowej autoryzacji itp.  

Maksymalny okres ważności certyfikatu wynosi 30 lat po dacie wydania.  
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Jeżeli typ nie spełnia odnośnych wymagań niniejszego rozporządzenia, jednostka notyfikowana 
odmawia wydania certyfikatu badania typu UE oraz informuje o tym wnioskodawcę, podając 
szczegółowe uzasadnienie odmowy.  

7. Jednostka notyfikowana śledzi wszelkie zmiany w powszechnie uznanym stanie wiedzy 
technicznej wskazujące, że zatwierdzony typ może nie spełniać już obowiązujących wymagań 
niniejszego rozporządzenia, oraz ustala, czy zmiany takie wymagają dalszego badania. Jeśli 
wymagane są dalsze badania, jednostka notyfikowana informuje o tym producenta. Producent 
informuje jednostkę notyfikowaną, która przechowuje dokumentację techniczną dotyczącą 
certyfikatu badania typu UE, o wszelkich modyfikacjach zatwierdzonego typu, które mogą wpływać 
na zgodność podsystemu lub elementu bezpieczeństwa z zasadniczymi wymaganiami niniejszego 
rozporządzenia lub na warunki ważności certyfikatu. Jednostka notyfikowana bada daną zmianę 
i  informuje producenta, czy certyfikat badania typu UE pozostaje ważny, czy też potrzebne są dalsze 
badania, weryfikacje lub testy. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana wydaje 
dodatek do istniejącego certyfikatu badania typu UE lub wzywa do złożenia nowego wniosku 
o  badanie typu UE.  

W przypadku danego produktu najłatwiejszym sposobem zapewnienia, że ogólnie uznany 
stan wiedzy jest spełniony, jest wybranie jako specyfikacji technicznych odpowiednich norm 
zharmonizowanych w ich najnowszym wydaniu. Jednak ten sam poziom bezpieczeństwa 
mogą zapewnić inne specyfikacje techniczne. Produkt oceniany zgodnie z innymi 
specyfikacjami technicznymi należy uznać za zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
rozporządzenia, pod warunkiem że jednostka notyfikowana i producent są w stanie wykazać 
poziom bezpieczeństwa równoważny poziomowi osiągniętemu zgodnie z odpowiednimi 
normami zharmonizowanymi. Formalnie jednostka notyfikowana może wydać certyfikat 
badania typu UE oparty na innych specyfikacjach technicznych i dodać wzmiankę w rodzaju 
„ten produkt spełnia warunek dot. ogólnie uznanego stanu wiedzy”. Jeżeli produkt jest 
przeznaczony do  istniejącego urządzenia  zbudowanego na starych zasadach, jako część 
zamienna lub  zwykła modyfikacja, może okazać się niemożliwe, aby produkt ten spełniał 
powszechnie uznany stan techniki, na przykład ze względu na niezgodności geometryczne lub 
urządzenie nie występuje w konfiguracjach wzajemnego oddziaływania (interfejsach). 
W  takich wyjątkowych przypadkach produkt można ocenić na podstawie wcześniejszych 
specyfikacji technicznych. W praktyce część zamienna musi być co najmniej równoważna 
części oryginalnej i należy wziąć pod uwagę wszelkie znane jej słabe strony. Ponadto, 
jak  wspomniano w wytycznych do art. 2 i 9.3, deklaracja producenta (inna niż deklaracja 
zgodności UE) będzie określać spełnione zakresy i będzie zawierać informację, że element 
jest objęty  wyłącznie modyfikacją inną niż poważna i element nie będzie wymagać nowej 
oceny zgodności wykonanej przez jednostkę notyfikowaną.  

Jeżeli „ogólnie uznany stan wiedzy” ulegnie zmianie, zastosowane pierwotne środki mogą 
nadal spełniać zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone 
w  rozporządzeniu, a certyfikat badania typu UE może być nadal ważny. Jeżeli produkt 
nie  spełnia już warunku dot. aktualnego stanu wiedzy w odniesieniu do mających do niego 
zastosowanie zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, certyfikat 
badania typu UE traci ważność i wymagane są dalsze działania.  

Od jednostek notyfikowanych oczekuje się, że będąc na bieżąco informowane o zmianach 
w  aktualnym stanie wiedzy, powinny ostrzegać posiadaczy certyfikatów badania typu UE 
o  tych zmianach.  

Zmiany typu mogą wynikać z: 

— zmiany parametrów technicznych; 

— zmiany nazwy lub typu; 

— nowej wersji produktu; 
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— zmiany warunków użytkowania produktu; 

— zmiany norm zharmonizowanych. 

8. Każda jednostka notyfikowana informuje właściwy organ notyfikujący o certyfikatach badania 
typu UE lub wszelkich dodatkach do nich, które wydała lub cofnęła, oraz okresowo lub na żądanie, 
udostępnia właściwemu organowi notyfikującemu wykaz tych certyfikatów badania typu UE 
lub  wszelkich dodatków do nich, których wydania odmówiła, które zawiesiła lub objęła innymi 
ograniczeniami.  

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o certyfikatach badania 
typu UE lub wszelkich dodatkach do nich, których wydania odmówiła, które cofnęła, zawiesiła 
lub  objęła innymi ograniczeniami, oraz na żądanie, o takich certyfikatach lub wszelkich dodatkach 
do nich, które wydała.  

Komisja, państwa członkowskie i pozostałe jednostki notyfikowane mogą na żądanie otrzymać 
kopie certyfikatów badania typu UE lub dodatków do nich. Na żądanie Komisja i państwa 
członkowskie mogą otrzymać kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań 
przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną. Jednostka notyfikowana przechowuje kopię 
certyfikatu badania typu UE, załączników i dodatków do niego, a także dokumentów technicznych, 
w tym dokumentacji przedstawionej przez producenta, do wygaśnięcia ważności tego certyfikatu. 

Punkt 8 załącznika III nie wymaga ujawniania innym jednostkom notyfikowanym informacji 
poufnych dostarczonych przez producenta bez jego wyraźnej zgody. 

Jednostka notyfikowana, która wydaje certyfikat badania typu UE, musi uporządkować 
dokumentację, oddzielając „certyfikat” od innych dokumentów potwierdzających. Jeżeli inna 
jednostka notyfikowana zażąda kopii wydanego certyfikatu badania typu UE, można 
przedstawić tylko „certyfikat” i odpowiednie dodatki. Jeżeli wymagane są dodatkowe 
informacje, przed przekazaniem takich informacji innym jednostkom notyfikowanym może 
być potrzebna wyraźna zgoda producenta. 

9. Producent przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE oraz załączników i dodatków do niego 
wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez okres 30 lat 
po  wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu.  

10. Obowiązki producenta określone w pkt 7 i 9 mogą być wypełniane w jego imieniu i na jego 
odpowiedzialność przez jego upoważnionego przedstawiciela, pod warunkiem że zostały one 
wyszczególnione w pełnomocnictwie.  

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5.1. „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego 

wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów.  

ZAŁĄCZNIK IV 

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW 
BEZPIECZEŃSTWA:  

MODUŁ D: ZGODNOŚĆ Z TYPEM OPARTA O ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PROCESU 
PRODUKCJI 

Procedura oceny zgodności przewidziana w Module D wdraża zatwierdzony przez jednostkę 
notyfikowaną system jakości w zakresie produkcji, kontroli i badań gotowych wyrobów oraz 
podlega stałemu nadzorowi. Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu ustalenia, 
czy system zapewnia zgodność produktów z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE 
oraz z obowiązującymi wymaganiami rozporządzenia. Moduł D jest przeznaczony 
do  stosowania w połączeniu z modułem B (certyfikat badania typu UE), ale ocena może być 
przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną inną niż ta, która oceniła Moduł B. Moduł D 
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służy do oceny systemu jakości zatwierdzonego do produkcji, kontroli i testowania gotowych 
produktów. 

1. Zgodność z typem oparta o zapewnienie jakości procesu produkcji stanowi część procedury oceny 
zgodności, w ramach której producent wypełnia obowiązki określone w pkt 2 i 5, oraz na swoją 
wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dane podsystemy lub elementy 
bezpieczeństwa są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełniają mające 
zastosowanie wymagania niniejszego rozporządzenia.  

2. Wytwarzanie Producent posiada zatwierdzony system jakości w odniesieniu do produkcji, 
kontroli gotowych produktów i badania danych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa 
zgodnie z pkt 3 oraz podlega nadzorowi zgodnie z pkt 4.  

3. System jakości  

System jakości wdrożony w oparciu o normy EN ISO 9000 lub EN ISO 9001 daje 
domniemanie zgodności z odpowiednimi modułami, w odniesieniu do postanowień 
zawartych w modułach, które te normy obejmują pod warunkiem, że system jakości 
uwzględnia specyfikę odnośnych produktów. 

3.1. Producent składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie 
oceny systemu jakości w odniesieniu do danych podzespołów lub elementów bezpieczeństwa.  

Wniosek zawiera:  

a) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta oraz, w przypadku wniosku składanego przez 
upoważnionego przedstawiciela, dodatkowo jego imię i nazwisko lub nazwę i adres; 

b) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce 
notyfikowanej;  

c) wszystkie odpowiednie informacje na temat podsystemów lub elementów bezpieczeństwa 
zatwierdzonych w trybie modułu B;  

d) dokumentację dotyczącą systemu jakości; 

Część dokumentacji dotyczącej systemu jakości może być przesłana do jednostki 
notyfikowanej do czasu złożenia wniosku, ale nie jest właściwe ani możliwe przesłanie 
szczegółowej i kompletnej dokumentacji. W pierwszej kolejności należy przesłać 
dokumentację konieczną do zrozumienia w jaki sposób producent wytwarza wyrób, a także 
niezbędną do przygotowania audytu u producenta. Podczas tego audytu może być wtedy 
zbadana inna dokumentacja i nie może być ona gromadzona. 

e) dokumentację techniczną zatwierdzonego typu oraz kopię certyfikatu lub certyfikatów badania 
typu UE;  

f) informacje o obiekcie, w którym wytwarzane są podsystemy lub elementy bezpieczeństwa. 

3.2. System jakości zapewnia, aby podsystemy lub elementy bezpieczeństwa były zgodne z typem 
opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełniały mające zastosowanie wymagania niniejszego 
rozporządzenia.  

Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta dokumentuje się 
w  systematyczny i uporządkowany sposób, w drodze polityki, procedur i instrukcji sporządzonych 
na piśmie. Dokumentacja systemu jakości musi pozwalać na spójną interpretację programów, 
planów, instrukcji i zapisów dotyczących jakości.  

Dokumentacja systemu jakości zawiera w szczególności odpowiedni opis:  

a) celów dotyczących jakości i struktury organizacyjnej, obowiązków oraz uprawnień kierownictwa 
w zakresie jakości produktów;  



 

 

61 

b) odpowiednich technik wytwarzania, kontroli jakości i zapewnienia jakości, procesów 
i  systemowych działań, jakie będą stosowane;  

c) sprawdzeń i badań, które będą wykonywane przed wytworzeniem, podczas wytwarzania i po jego 
zakończeniu, oraz częstotliwości, z jaką będą przeprowadzane;  

d) zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z kontroli i dane z badań, dane dotyczące 
wzorcowania, sprawozdania dotyczące kwalifikacji odpowiedniego personelu itd.;  

e) środków monitorowania realizacji wymaganej jakości produktu oraz skutecznego działania 
systemu jakości. 

3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, 
o których mowa w pkt 3.2.  

Domniemywa ona zgodność z tymi wymaganiami w odniesieniu do elementów systemu jakości 
zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami odpowiedniej normy zharmonizowanej.  

Audyt obejmuje wizytację w zakładzie, w którym podsystemy lub elementy bezpieczeństwa 
są  wytwarzane, sprawdzane i badane.  

Oprócz doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością, w skład zespołu audytowego 
musi wchodzić co najmniej jeden członek dysponujący doświadczeniem z zakresu oceny urządzeń 
kolei linowych, technologii danych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa 
oraz  ze  znajomością odpowiednich wymagań niniejszego rozporządzenia. Audyt obejmuje 
wizytację w zakładzie producenta. Zespół audytowy dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej, 
o której mowa w pkt 3.1 lit. e), w celu weryfikacji zdolności producenta do zidentyfikowania 
właściwych wymagań niniejszego rozporządzenia oraz do przeprowadzenia niezbędnych badań 
w  celu zapewnienia zgodności podsystemów lub elementów bezpieczeństwa z tymi wymaganiami.  

O decyzji powiadamia się producenta. Powiadomienie zawiera wnioski z audytu 
oraz  umotywowaną decyzję dotyczącą dokonanej oceny. 

3.4. Producent zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z tak zatwierdzonego 
systemu jakości oraz do utrzymywania go w taki sposób, aby pozostawał odpowiedni i skuteczny.  

3.5. Producent na bieżąco informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła dany system 
jakości, o wszelkich zamierzonych modyfikacjach tego systemu.  

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmodyfikowany system 
jakości będzie nadal spełniał wymagania, o których mowa w pkt 3.2, lub czy niezbędna jest ponowna 
jego ocena.  

Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o wynikach oceny. W przypadku ponownej oceny 
powiadamia producenta o swojej decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z badania 
oraz  umotywowaną decyzję dotyczącą dokonanej oceny. 

4. Nadzór, za który odpowiedzialna jest jednostka notyfikowana  

4.1. Celem nadzoru jest upewnienie się, że producent należycie wypełnia obowiązki wynikające 
z  zatwierdzonego systemu jakości.  

4.2. Na potrzeby oceny producent umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc 
wytwarzania, kontroli, badania i magazynowania, a także zapewnia jej wszelkie niezbędne 
informacje, w szczególności:  

a) dokumentację systemu jakości;  

b) dokumentację dotyczącą jakości, taką jak sprawozdania z inspekcji i dane uzyskane podczas 
badań, dane dotyczące wzorcowania oraz sprawozdania dotyczące kwalifikacji odpowiedniego 
personelu itp.  
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4.3. Co najmniej raz w roku jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu 
upewnienia się, że producent utrzymuje i stosuje system jakości, oraz przekazuje producentowi 
sprawozdanie z audytu.  

4.4. Jednostka notyfikowana może dodatkowo przeprowadzać niezapowiedziane wizytacje 
u  producenta. Podczas takich wizytacji jednostka notyfikowana może, w razie potrzeby, 
przeprowadzać badania produktu lub zlecać ich przeprowadzenie w celu zweryfikowania, czy 
system jakości funkcjonuje prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje 
producentowi  sprawozdanie z wizytacji oraz, w przypadku przeprowadzenia badań, sprawozdanie 
z tych badań. 

5. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE  

5.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, 
o  której mowa w pkt 3.1, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa zgodnych z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE 
oraz  spełniających właściwe wymagania niniejszego rozporządzenia. 

5.2. Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla każdego wzorca podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa i przechowuje ją do dyspozycji organów krajowych przez okres 30 lat 
po wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu. Deklaracja zgodności UE 
identyfikuje wzorzec podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, dla którego została sporządzona.  

Kopię deklaracji zgodności UE udostępnia się na żądanie właściwym organom. 

6. Przez okres 30 lat po wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu 
producent przechowuje do dyspozycji organów krajowych następujące dokumenty:  

a) dokumentację, o której mowa w pkt 3.1;  

b) informacje dotyczące zatwierdzonej modyfikacji, o której mowa w pkt 3.5;  

c) decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w pkt 3.5, 4.3 i 4.4. 

7. Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o wydanych lub cofniętych 
zatwierdzeniach systemów jakości oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi 
notyfikującemu wykaz zatwierdzeń systemów jakości, których wydania odmówiła, które zawiesiła 
lub objęła innymi ograniczeniami. 

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o zatwierdzeniach 
systemów jakości, których wydania odmówiła, które zawiesiła, cofnęła lub objęła innymi 
ograniczeniami, podając powody swojej decyzji, oraz na żądanie, o zatwierdzeniach systemów 
jakości, które wydała.  

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię wydanych 
decyzji o zatwierdzeniu systemu jakości.  

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię każdej wydanej decyzji o zatwierdzeniu oraz jej 
załączników i dodatków. 

Punkt 7 załącznika IV nie wymaga ujawniania innym jednostkom notyfikowanym informacji 
poufnych dostarczonych przez producenta bez wyraźnej zgody producenta. Jednostka 
notyfikowana, która wydaje zatwierdzenie systemu jakości, musi uporządkować 
dokumentację poprzez oddzielenie „zatwierdzenia” od innych dokumentów 
potwierdzających. W ten sposób, jeżeli inna jednostka notyfikowana zażąda kopii wydanego 
zatwierdzenia systemu jakości, może być udzielone tylko „zatwierdzenie”. Jeżeli wymagane 
są dodatkowe informacje, przed podaniem takich informacji może być potrzebna wyraźna 
zgoda producenta. 

8. Upoważniony przedstawiciel  
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Obowiązki producenta określone w pkt 3.1, 3.5, 5 i 6 mogą być wypełniane w jego imieniu i na jego 
odpowiedzialność przez upoważnionego przedstawiciela, pod warunkiem że zostały one 
wyszczególnione w pełnomocnictwie. 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5.1. „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów.  

 

ZAŁĄCZNIK V  

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW 
BEZPIECZEŃSTWA: MODUŁ F: ZGODNOŚĆ Z TYPEM OPARTA O WERYFIKACJĘ 

PODSYSTEMU LUB ELEMENTU BEZPIECZEŃSTWA 

Stosując procedurę oceny zgodności opisaną w module F jednostka notyfikowana 
przeprowadza badania i testy w celu sprawdzenia zgodności podsystemów i elementów 
bezpieczeństwa z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE 
oraz  z  mającymi zastosowanie wymaganiami Rozporządzenia oraz sporządza świadectwo 
zgodności. 

Moduł F jest również przeznaczony do stosowania w połączeniu z modułem B (certyfikat 
badania typu UE), a ocena może być również przeprowadzona przez inną jednostkę 
notyfikowaną niż ta, która zastosowała moduł B. Moduł F ma na celu zagwarantowanie 
zgodności komponentów z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE. 

1. Zgodność z typem oparta o weryfikację produktu stanowi część procedury oceny zgodności, 
w  ramach której producent wypełnia obowiązki określone w pkt 2, 5.1 i 6 oraz na swoją wyłączną 
odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dane podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, 
podlegające przepisom pkt 3, są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełniają 
mające zastosowanie wymagania niniejszego rozporządzenia. 

2. Wytwarzanie Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego 
monitorowanie zapewniały zgodność wytworzonych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa 
z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z mającymi do nich 
zastosowanie wymaganiami niniejszego rozporządzenia.  

3. Weryfikacja  

3.1. Producent składa wniosek o weryfikację podsystemu lub elementu bezpieczeństwa w wybranej 
przez siebie jednostce notyfikowanej. 

Wniosek zawiera:  

a) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta oraz, w przypadku wniosku składanego przez 
upoważnionego przedstawiciela, dodatkowo jego imię i nazwisko lub nazwę i adres; 

b) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce 
notyfikowanej;  

c) wszystkie odpowiednie informacje na temat podsystemów lub elementów bezpieczeństwa 
zatwierdzonych w trybie modułu B;  

d) dokumentację techniczną zatwierdzonego typu oraz kopię certyfikatu lub certyfikatów badania 
typu UE;  

e) informacje o miejscu, w którym podsystem lub element bezpieczeństwa mogą zostać zbadane. 

3.2. Jednostka notyfikowana przeprowadza odpowiednie sprawdzenia i badania w celu weryfikacji 
zgodności podsystemu lub elementu bezpieczeństwa z zatwierdzonym typem opisanym 
w  certyfikacie badania typu UE oraz z właściwymi wymaganiami niniejszego rozporządzenia.  
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Sprawdzenia i badania sprawdzające zgodność podsystemów lub elementów bezpieczeństwa 
z  właściwymi wymaganiami przeprowadzane są, zależnie od wyboru producenta, albo w drodze 
sprawdzenia i badania każdego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa zgodnie z pkt 4, 
albo  statystycznego sprawdzenia i badania podsystemów lub elementów bezpieczeństwa zgodnie 
z  pkt 5.  

Jednostka notyfikowana nie bada dokumentacji technicznej zatwierdzonego typu 
(otrzymanej od producenta), ponieważ została ona już zbadana w ramach Modułu B. 

4. Weryfikacja zgodności poprzez sprawdzenie i badanie każdego podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa. 

4.1. Wszystkie podsystemy lub elementy bezpieczeństwa są poddawane indywidualnym 
sprawdzeniom i stosownym badaniom określonym we właściwych normach zharmonizowanych, 
lub równoważnym badaniom określonym w innych właściwych specyfikacjach technicznych, w celu 
weryfikacji ich zgodności z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE 
i  właściwymi wymaganiami niniejszego rozporządzenia.  

W razie braku takiej normy zharmonizowanej dana jednostka notyfikowana określa, jakie właściwe 
badania należy przeprowadzić. 

4.2. Jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności w odniesieniu do przeprowadzonych 
sprawdzeń i badań oraz umieszcza swój numer identyfikacyjny na każdym zatwierdzonym 
podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa, lub zleca jego umieszczenie na swoją odpowiedzialność.  

Producent przechowuje certyfikaty zgodności do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat 
po  wprowadzeniu danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu. 

5. Statystyczna weryfikacja zgodności  

5.1. Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, tak aby proces produkcji i jego monitorowanie 
zapewniały jednolitość każdej wytworzonej partii produktów, oraz przedstawia swoje podsystemy 
lub elementy bezpieczeństwa do weryfikacji w postaci jednolitych partii. 

5.2. Z każdej partii pobiera się losowo wybraną próbkę. Wszystkie podsystemy lub elementy 
bezpieczeństwa są poddawane indywidualnym sprawdzeniom i stosownym badaniom określonym 
we właściwych normach zharmonizowanych bądź równoważnym badaniom określonym w innych 
właściwych specyfikacjach technicznych w celu weryfikacji ich zgodności z zatwierdzonym typem 
opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z właściwymi wymaganiami niniejszego 
rozporządzenia i w celu podjęcia decyzji o akceptacji lub odrzuceniu danej partii. W razie braku 
takiej normy zharmonizowanej dana jednostka notyfikowana określa, jakie stosowne badania 
należy przeprowadzić. 

5.3. W przypadku akceptacji partii wszystkie podsystemy lub elementy bezpieczeństwa w partii 
uznaje się za zatwierdzone, z wyjątkiem tych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa z próbki, 
które nie przeszły pomyślnie badań.  

Jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności w odniesieniu do przeprowadzonych 
sprawdzeń i badań oraz umieszcza swój numer identyfikacyjny na każdym zatwierdzonym 
podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa lub zleca jego umieszczenie na swoją odpowiedzialność.  

Producent przechowuje certyfikaty zgodności do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat 
po  wprowadzeniu danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu. 

5.4. W przypadku odrzucenia partii produktów jednostka notyfikowana podejmuje odpowiednie 
środki zapobiegające wprowadzeniu tej partii do obrotu. W przypadku częstego odrzucania partii 
produktów jednostka notyfikowana może zawiesić weryfikację statystyczną i podjąć stosowne 
środki.  

6. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE 
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6.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, 
o  której mowa w pkt 3.1, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa, który jest zgodny z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie 
badania typu UE oraz spełnia właściwe wymagania niniejszego rozporządzenia.  

6.2.Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla każdego wzorca podsystemu lub 
elementu bezpieczeństwa i przechowuje ją do dyspozycji organów krajowych przez okres 30 lat 
po  wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu. Deklaracja zgodności UE 
identyfikuje wzorzec podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, dla którego została sporządzona. 

Za zgodą i na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3, producent może 
również umieszczać na podsystemach lub elementach bezpieczeństwa numer identyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej.  

7. Za zgodą i na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej producent może umieszczać jej numer 
identyfikacyjny na podsystemach lub elementach bezpieczeństwa podczas procesu ich 
wytwarzania. 

8. Upoważniony przedstawiciel  

Obowiązki producenta mogą być wypełniane w jego imieniu i na jego odpowiedzialność przez 
upoważnionego przedstawiciela, pod warunkiem że zostały one wyszczególnione 
w  pełnomocnictwie.  

Upoważniony przedstawiciel nie może wypełniać obowiązków producenta określonych w pkt 2 
i  5.1.  

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5.1. „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów.  

 

ZAŁĄCZNIK VI  

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW 
BEZPIECZEŃSTWA:  

MODUŁ G: ZGODNOŚĆ OPARTA O WERYFIKACJĘ JEDNOSTKOWĄ 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5.1. „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. Procedura weryfikacji jednostkowej 
obejmuje zarówno fazę projektowania, jak i instalacji. Łączy w sobie cechy badania typu UE 
i  kontroli końcowej. 

Główną ideą jest to, że jednostka notyfikowana bada każdy produkt z osobna. Z tego powodu 
procedura weryfikacji jednostkowej jest odpowiednia dla serii o małej liczbie produktów. 

1. Zgodność oparta o weryfikację jednostkową to procedura oceny zgodności, w ramach której 
producent wypełnia obowiązki określone w pkt 2, 3.1 i 4 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność 
zapewnia i oświadcza, że dany podsystem lub element bezpieczeństwa, podlegający wymaganiom 
pkt 3, jest zgodny ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami niniejszego rozporządzenia.  

2. Wytwarzanie 

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces wytwarzania i jego monitorowanie 
zapewniały zgodność wytworzonych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa z mającymi 
zastosowanie wymaganiami niniejszego rozporządzenia.  

3. Weryfikacja  

3.1. Producent składa wniosek o weryfikację jednostkową podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.  
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Wniosek zawiera:  

a) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta oraz, w przypadku wniosku składanego przez 
upoważnionego przedstawiciela, dodatkowo jego imię i nazwisko lub nazwę i adres;  

b) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce 
notyfikowanej;  

c) dokumentację techniczną podsystemu lub elementu bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem VIII;  

d) informacje o miejscu, w którym podsystem lub element bezpieczeństwa mogą być zbadane.  

3.2. W celu sprawdzenia zgodności podsystemu lub elementu bezpieczeństwa z mającymi 
zastosowanie wymaganiami niniejszego rozporządzenia jednostka notyfikowana bada 
dokumentację techniczną podsystemu lub elementu bezpieczeństwa oraz przeprowadza lub zleca 
przeprowadzenie odpowiednich sprawdzeń i badań określonych we właściwych normach 
zharmonizowanych lub badań równoważnych określonych w innych właściwych specyfikacjach 
technicznych. W razie braku takiej normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego dana 
jednostka notyfikowana określa, jakie badania należy przeprowadzić. 

Jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności w odniesieniu do przeprowadzonych 
sprawdzeń i badań oraz umieszcza swój numer identyfikacyjny na każdym zatwierdzonym 
podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa lub zleca jego umieszczenie na swoją odpowiedzialność.  

Jeżeli jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu zgodności, podaje szczegółowe 
powody odmowy i wskazuje niezbędne działania naprawcze, które należy podjąć. Jeżeli producent 
ponownie występuje o weryfikację jednostkową danego 

Jeżeli jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu zgodności, podaje szczegółowe 
powody odmowy i wskazuje niezbędne działania naprawcze, które należy podjąć. Jeżeli producent 
ponownie występuje o weryfikację jednostkową danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, 
swój wniosek składa do tej samej jednostki notyfikowanej.  

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię certyfikatu 
zgodności.  

Producent przechowuje dokumentację techniczną i certyfikat zgodności do wglądu organów 
krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu danego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa 
do obrotu. 

4. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE  

4.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, 
o  której mowa w pkt 3, jej numer identyfikacyjny na każdym podsystemie lub elemencie 
bezpieczeństwa spełniającym właściwe wymagania niniejszego rozporządzenia. 

4.2. Producent sporządza pisemną deklarację zgodności i przechowuje ją do dyspozycji organów 
krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa 
do  obrotu. W deklaracji zgodności UE określa się podsystem lub element bezpieczeństwa, 
dla  którego deklaracja została sporządzona.  

Kopię deklaracji zgodności UE udostępnia się na żądanie właściwych organów.  

5. Upoważniony przedstawiciel Obowiązki producenta określone w pkt 3.1 i 4 mogą być wypełniane 
w jego imieniu i na jego odpowiedzialność przez upoważnionego przedstawiciela pod warunkiem, 
że  zostały one wyszczególnione w pełnomocnictwie. 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5.1. w „Niebieskim przewodniku” dotyczącym 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów.  
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ZAŁĄCZNIK VII  

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW 
BEZPIECZEŃSTWA: MODUŁ H 1: ZGODNOŚĆ OPARTA NA PEŁNYM ZAPEWNIENIU 

JAKOŚCI ORAZ BADANIU PROJEKTU 

Procedura oceny zgodności opisana w Module H1 obejmuje fazę projektowania i fazę 
produkcji. Producent ma możliwość stosowania systemu całkowitego zapewnienia jakości 
w  celu ustalenia zgodności z wymaganiami prawnymi.  

1. Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu to procedura oceny 
zgodności, w ramach której producent wypełnia obowiązki określone w pkt 2 i 5 oraz na swoją 
wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dane podsystemy lub elementy 
bezpieczeństwa spełniają mające do nich zastosowanie wymagania niniejszego rozporządzenia. 

2. Wytwarzanie Producent posiada zatwierdzony system jakości w odniesieniu do projektu, 
wytwarzania oraz końcowej kontroli i badania podsystemów lub elementów bezpieczeństwa 
zgodnie z pkt 3, a także podlega nadzorowi określonemu w pkt 4. Odpowiedniość projektu 
technicznego podsystemów lub elementów bezpieczeństwa badana jest zgodnie z pkt 3.6. 

3. System jakości  

System jakości wdrożony w oparciu o normy EN ISO 9000 lub EN ISO 9001 daje 
domniemanie zgodności z odpowiednimi modułami w odniesieniu do postanowień zawartych 
w modułach, które te normy obejmują, pod warunkiem, że system jakości uwzględnia 
specyfikę odnośnych produktów. 

3.1. Producent składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie 
oceny jego systemu jakości w odniesieniu do danych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa.  

Wniosek zawiera:  

a) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta oraz, w przypadku wniosku składanego przez 
upoważnionego przedstawiciela, dodatkowo jego nazwę i adres;  

b) wszystkie niezbędne informacje o podsystemach lub elementach bezpieczeństwa, jakie mają być 
wytwarzane;  

c) dokumentację techniczną zgodnie z załącznikiem VIII dotyczącą jednego reprezentatywnego typu 
każdej kategorii podsystemów lub elementów bezpieczeństwa, jakie mają być wytwarzane;  

d) dokumentację dotyczącą systemu jakości; 

Część dokumentacji dotyczącej systemu jakości może być przesłana do jednostki 
notyfikowanej przed  złożeniem wniosku, ale nie jest właściwe ani możliwe przesłanie 
szczegółowej i kompletnej dokumentacji. W pierwszej kolejności należy przesłać 
dokumentację niezbędną do zrozumienia organizacji producenta w zakresie wytwarzania 
wyrobu, a także niezbędną do przygotowania audytu. Wtedy inna dokumentacja może być 
zbadana podczas audytu i nie może być gromadzona. 

e) adresy obiektów, w których odbywa się projektowanie, produkcja, kontrole i badania;  

f) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce 
notyfikowanej.  

3.2. System jakości zapewnia, aby podsystemy lub elementy bezpieczeństwa były zgodne 
z  mającymi do nich zastosowanie wymaganiami niniejszego rozporządzenia.  

Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta dokumentuje się 
w  systematyczny i uporządkowany sposób, w drodze polityki, procedur i instrukcji sporządzonych 
na piśmie. Dokumentacja systemu jakości musi pozwalać na spójną interpretację programów, 
planów, instrukcji i zapisów dotyczących jakości. 
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Dokumentacja systemu jakości zawiera w szczególności odpowiedni opis: 

a) celów dotyczących jakości i struktury organizacyjnej, obowiązków oraz uprawnień kierownictwa 
w zakresie projektu i jakości produktu;  

b) specyfikacji projektu technicznego, łącznie z normami, które będą stosowane, a także, 
w  przypadku gdy odpowiednie normy zharmonizowane nie zostaną w pełni zastosowane, opis 
środków – w tym innych odnośnych specyfikacji technicznych – które zostaną przyjęte w celu 
zapewnienia spełnienia zasadniczych wymagań niniejszego rozporządzenia;  

c) technik kontrolowania i weryfikacji projektu oraz procesów i systematycznych działań, które będą 
stosowane przy projektowaniu podsystemów lub elementów bezpieczeństwa;  

d) odpowiednich technik wytwarzania, kontroli jakości i zapewnienia jakości, procesów 
i  systemowych działań, jakie będą stosowane;  

e) sprawdzeń i badań, które będą wykonywane przed wytwarzaniem, podczas wytwarzania i po jego 
zakończeniu, oraz częstotliwości, z jaką będą przeprowadzane; 

f) zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z kontroli i dane z badań, dane dotyczące 
wzorcowania, sprawozdania dotyczące kwalifikacji odpowiedniego personelu itd.;  

g) środków monitorowania w odniesieniu do osiągnięcia wymaganej jakości produktu 
oraz  skutecznego działania systemu jakości. 

3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, 
o których mowa w pkt 3.2. Domniemywa ona zgodność z tymi wymaganiami w odniesieniu 
do  elementów systemu jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami właściwej normy 
zharmonizowanej. 

Audyt obejmuje wizytację w zakładzie, w którym podsystemy lub elementy bezpieczeństwa 
są  projektowane, wytwarzane, sprawdzane i badane. 

Oprócz doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością w skład zespołu audytowego musi 
wchodzić co najmniej jeden członek dysponujący doświadczeniem audytora z zakresu oceny 
w  dziedzinie urządzeń kolei linowych, technologii danych podsystemów lub elementów 
bezpieczeństwa oraz ze znajomością właściwych wymagań niniejszego rozporządzenia. 

Zespół audytowy dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 3.1, w celu 
weryfikacji zdolności producenta do zidentyfikowania właściwych wymagań niniejszego 
rozporządzenia oraz do przeprowadzenia niezbędnych badań w celu zapewnienia zgodności 
podsystemów lub elementów bezpieczeństwa z tymi wymaganiami. 

Jednostka notyfikowana powiadamia o swojej decyzji producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela. Powiadomienie zawiera wnioski z audytu oraz umotywowaną decyzję dotyczącą 
dokonanej oceny. 

3.4. Producent zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z tak zatwierdzonego 
systemu jakości oraz utrzymywania go w taki sposób, aby pozostawał odpowiedni i skuteczny. 

3.5. Producent na bieżąco informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła dany system 
jakości, o wszelkich zamierzonych modyfikacjach tego systemu jakości. 

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmodyfikowany system 
jakości będzie nadal spełniał wymagania, o których mowa w pkt 3.2, lub czy niezbędna jest ponowna 
jego ocena.  

Jednostka powiadamia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o swojej decyzji. 
Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz umotywowaną decyzję dotyczącą dokonanej oceny. 

3.6. Badanie projektu 
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3.6.1. Producent składa wniosek o badanie projektu do jednostki notyfikowanej, o której mowa 
w  pkt 3.1. 

3.6.2. Wniosek umożliwia zrozumienie projektu, produkcji oraz działania podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa, a także ocenę zgodności z mającymi do niego zastosowanie wymaganiami 
niniejszego rozporządzenia. 

Wniosek zawiera:  

a) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta;  

b) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce 
notyfikowanej; c) dokumentację techniczną określoną w załączniku VIII. 

3.6.3. Jednostka notyfikowana bada wniosek i – jeżeli projekt spełnia wymagania niniejszego 
rozporządzenia mające zastosowanie do podsystemu lub elementu bezpieczeństwa – wydaje 
producentowi certyfikat badania projektu UE. Certyfikat ten zawiera imię i nazwisko lub nazwę 
i  adres producenta, wnioski z badań, ewentualne warunki jego ważności i dane niezbędne 
do  identyfikacji zatwierdzonego projektu. Do certyfikatu tego może być dołączony jeden 
lub  większa liczba załączników. 

Załączniki mogą być napisane przez producenta, pod warunkiem, że jednostka notyfikowana 
jednoznacznie potwierdzi ich treść, a wydany certyfikat na nie wskazuje.  

Ten certyfikat i załączniki do niego zawierają wszystkie istotne informacje umożliwiające ocenę 
zgodności wytwarzanych podsystemów lub elementów bezpieczeństwa z badanym projektem 
oraz  uwzględniające kontrolę w trakcie eksploatacji, gdy to stosowne.  

W przypadku gdy projekt nie spełnia mających zastosowanie wymagań niniejszego rozporządzenia, 
jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu badania projektu UE oraz informuje o tym 
wnioskodawcę, podając szczegółowe uzasadnienie odmowy.  

3.6.4. Jednostka notyfikowana śledzi wszelkie zmiany w powszechnie uznanym stanie wiedzy 
fachowej wskazujące, że zatwierdzony projekt może nie spełniać już mających zastosowanie 
wymagań niniejszego rozporządzenia, oraz ustala, czy zmiany takie wymagają dalszego badania. 
Jeśli wymagane są dalsze badania, jednostka notyfikowana informuje o tym producenta.  

Producent informuje jednostkę notyfikowaną, która wydała certyfikat badania projektu UE, 
o  wszystkich modyfikacjach zatwierdzonego projektu, które mogą wpływać na zgodność 
z  zasadniczymi wymaganiami niniejszego rozporządzenia lub na warunki ważności certyfikatu. 
Takie modyfikacje wymagają dodatkowego zatwierdzenia – wydanego przez jednostkę 
notyfikowaną, która wydała certyfikat badania projektu UE – w formie dodatku do pierwotnego 
certyfikatu badania projektu UE.  

W przypadku danego produktu najłatwiejszym sposobem zapewnienia, że warunek 
dotyczący ogólnie uznanego stanu wiedzy jest spełniony, jako specyfikacje techniczne 
stosuje  się wybrane odpowiednie normy zharmonizowane w ich najnowszym wydaniu. 
Jednak inne specyfikacje techniczne mogą zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa. 
Produkt oceniany zgodnie z innymi specyfikacjami technicznymi należy uznać za zgodny 
z  zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia pod warunkiem, że jednostka notyfikowana 
i  producent są w stanie wykazać poziom bezpieczeństwa równoważny poziomowi 
osiągniętemu zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Formalnie jednostka 
notyfikowana może wydać certyfikat badania typu UE oparty na innych specyfikacjach 
technicznych i dodać wzmiankę typu „ten produkt spełnia warunek dotyczący ogólnie 
uznanego stanu wiedzy”. Jeżeli produkt jest przeznaczony do istniejącego urządzenia 
zbudowanego na starych zasadach, jako część zamienna lub zwykła modyfikacja, może 
okazać się niemożliwe, aby produkt ten spełniał wymagania powszechnie uznanego stanu 
techniki, na przykład ze względu na niezgodności geometryczne lub brak urządzenia 
w  interfejsach. W takich wyjątkowych przypadkach produkt można ocenić na podstawie 
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wcześniejszych specyfikacji technicznych. W praktyce część zamienna musi być co najmniej 
równoważna części oryginalnej i należy wziąć pod uwagę wszelkie znane jej słabe punkty. 
Ponadto, jak wspomniano w wytycznych do art. 2 i 9 ust. 3, deklaracja producenta (inna 
niż  deklaracja zgodności UE) będzie określać spełnione ramy i będzie zawierać informację, 
że  element dotyczy wyłącznie modyfikacji innych niż poważne  i nie będzie on wymagać 
nowej oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną. Jeżeli zmieni się „ogólnie uznany stan 
wiedzy”, zastosowane pierwotne środki mogą nadal spełniać zasadnicze wymagania 
w  zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu, a certyfikat badania typu 
UE może być nadal ważny. Jeżeli produkt nie spełnia już wymogów aktualnego stanu wiedzy 
w odniesieniu do mających do niego zastosowanie zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, certyfikat badania typu UE traci ważność i wymagane są dalsze działania. 
Jednostki notyfikowane, od których oczekuje się, że będą na bieżąco informowane 
o  zmianach w aktualnym stanie wiedzy, powinny ostrzegać posiadaczy certyfikatów badania 
typu UE o takich zmianach.  

Zmiany typu mogą wynikać z:  

• zmiany parametrów technicznych;  

• zmiany nazwy lub typu;  

• nowej wersji produktu; 

• zmiany warunków użytkowania produktu. 

• zmiany norm zharmonizowanych.   

3.6.5. Każda jednostka notyfikowana informuje właściwy organ notyfikujący o certyfikatach 
badania projektu UE lub wszelkich dodatkach do nich, które wydała lub cofnęła, oraz udostępnia, 
okresowo lub na żądanie, odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz certyfikatów lub wszelkich 
dodatków do nich, których wydania odmówiła, które zawiesiła lub objęła innymi ograniczeniami. 

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o certyfikatach badania 
projektu UE lub wszelkich dodatkach do nich, których wydania odmówiła, które cofnęła, zawiesiła 
lub objęła innym ograniczeniami, oraz, na żądanie, o certyfikatach lub dodatkach do nich, które 
wydała. 

Komisja, państwa członkowskie i pozostałe jednostki notyfikowane mogą na żądanie otrzymać 
kopie certyfikatów badania projektu UE lub dodatków do nich. Na żądanie Komisja i państwa 
członkowskie mogą otrzymać kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań 
przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną.  

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię certyfikatu badania projektu UE, załączników 
i  dodatków do niego, a także dokumentów technicznych, w tym dokumentacji przedstawionej przez 
producenta, do czasu wygaśnięcia ważności certyfikatu.  

Punkt 3.6.5 załącznika VII nie wymaga ujawniania innym jednostkom notyfikowanym 
informacji poufnych przekazanych przez producenta bez wyraźnej zgody producenta.  

Jednostka notyfikowana, która wydaje certyfikat badania typu UE, musi uporządkować 
dokumentację, oddzielając „certyfikat” od innych dokumentów potwierdzających. W ten 
sposób, jeżeli inna jednostka notyfikowana zażąda kopii wydanego certyfikatu badania typu 
UE, można przedstawić tylko „certyfikat” i odpowiednie dodatki. Jeżeli wymagane są 
dodatkowe informacje, przed przekazaniem takich informacji innym jednostkom 
notyfikowanym może być potrzebna wyraźna zgoda producenta.  

3.6.6. Producent przechowuje kopię certyfikatu badania projektu UE oraz załączników i dodatków 
do niego wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez okres 30 lat 
po  wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu. 



 

 

71 

4. Nadzór, za który odpowiedzialna jest jednostka notyfikowana 

4.1. Celem nadzoru jest upewnienie się, że producent należycie wypełnia obowiązki wynikające 
z  zatwierdzonego systemu jakości. 

4.2. Do celów oceny producent umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc projektowania, 
produkcji, kontroli, badań i magazynowania oraz zapewnia jej wszelkie niezbędne informacje, 
w  szczególności: 

a) dokumentację systemu jakości;  

b) zapisy dotyczące jakości przewidziane w projektowej części systemu jakości, takie jak wyniki 
analiz, obliczeń, badań itp.;  

c) zapisy dotyczące jakości przewidziane w produkcyjnej części systemu jakości, takie jak 
sprawozdania z kontroli i dane z badań, dane dotyczące wzorcowania, sprawozdania dotyczące 
kwalifikacji odpowiedniego personelu itp. 

4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, że producent 
utrzymuje i stosuje system jakości, oraz przekazuje producentowi sprawozdanie z audytu. 
Częstotliwość okresowych audytów zapewnia przeprowadzanie pełnej ponownej oceny co trzy lata. 

4.4. Jednostka notyfikowana może dodatkowo przeprowadzać niezapowiedziane wizytacje 
u  producenta. 

Podczas takich wizytacji jednostka notyfikowana może, w razie potrzeby, przeprowadzać badania 
produktu lub zlecać ich przeprowadzenie w celu zweryfikowania, czy system jakości funkcjonuje 
prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi sprawozdanie z wizytacji oraz, 
w  przypadku przeprowadzenia badań, sprawozdanie z tych badań. 

5. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE 

5.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, 
o  której mowa w pkt 3.1, jej numer identyfikacyjny na każdym podsystemie lub elemencie 
bezpieczeństwa spełniającym właściwe wymagania niniejszego rozporządzenia. 

5.2.Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla każdego wzorca podsystemu 
lub  elementu bezpieczeństwa i przechowuje ją do dyspozycji organów krajowych przez okres 30 lat 
po wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu. Deklaracja zgodności UE 
identyfikuje wzorzec podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, dla którego została sporządzona, 
i  zawiera numer certyfikatu UE badania projektu. 

Kopię deklaracji zgodności UE udostępnia się na żądanie właściwym organom. 

6. Przez okres 30 lat po wprowadzeniu podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu 
producent przechowuje do dyspozycji organów krajowych następujące dokumenty: 

a) dokumentację techniczną, o której mowa w pkt 3.1 lit. c);  

b) dokumentację dotyczącą systemu jakości, o której mowa w pkt 3.1 lit. d);  

c) informacje dotyczące zatwierdzonej zmiany, o której mowa w pkt 3.5;  

d) decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w pkt 3.3, 3.5, 4.3 i 4.4. 

7. Każda jednostka notyfikowana informuje właściwy organ notyfikujący o wydanych lub cofniętych 
zatwierdzeniach systemów jakości oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia takiemu organowi 
notyfikującemu wykaz zatwierdzeń systemów jakości, których wydania odmówiła, które zawiesiła 
lub objęła innymi ograniczeniami. 

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o zatwierdzeniach 
systemów jakości, których wydania odmówiła, które zawiesiła, cofnęła lub objęła innymi 
ograniczeniami, oraz, na żądanie, o wydanych zatwierdzeniach systemów jakości. 
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Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię wydanej 
lub wydanych decyzji o zatwierdzeniu systemu zapewnienia jakości. 

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię wydanej lub wydanych decyzji o zatwierdzeniu jakości 
systemu, załączników i dodatków do takich decyzji, a także dokumentacji technicznej, przez okres 
30 lat po dacie wydania.  

Punkt 7 załącznika VII nie wymaga ujawniania innym jednostkom notyfikowanym informacji 
poufnych dostarczonych przez producenta bez wyraźnej zgody producenta. 

Jednostka notyfikowana, która wydaje zatwierdzenie systemu jakości, musi uporządkować 
dokumentację poprzez oddzielenie „zatwierdzenia” od innych dokumentów 
potwierdzających. W ten sposób, jeżeli inna jednostka notyfikowana zażąda kopii wydanego 
zatwierdzenia systemu jakości, można przekazać jej tylko „zatwierdzenie”. Jeżeli wymagane 
są dodatkowe informacje, to przed podaniem takich informacji może być potrzebna wyraźna 
zgoda producenta. 

8. Upoważniony przedstawiciel  

Obowiązki producenta określone w pkt 3.1, 3.6.4, 3.6.6, 5 i 6 mogą być wypełniane w jego imieniu 
i na jego odpowiedzialność przez upoważnionego przedstawiciela, pod warunkiem że zostały one 
wyszczególnione w pełnomocnictwie. 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5.1. „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów.  

ZAŁĄCZNIK VIII  

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Ta dokumentacja techniczna stanowi podstawę oceny zgodności i jest przekazywana 
wyłącznie jednostce notyfikowanej, która jest zaangażowana w ocenę. Musi być również 
przekazana organom nadzoru rynku na ich żądanie. 

1. Dokumentacja techniczna umożliwia ocenę zgodności podsystemów lub elementów 
bezpieczeństwa z mającymi zastosowanie wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz obejmuje 
odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. W dokumentacji technicznej określa się odnośne wymagania 
i  opisuje, w zakresie właściwym dla oceny zgodności, projekt, wytwarzanie i eksploatację 
podsystemów lub elementów bezpieczeństwa. 

2. Dokumentacja techniczna zawiera przynajmniej następujące elementy: 

a) ogólny opis podsystemu lub elementu bezpieczeństwa;  

b) rysunki projektowe i wykonawcze oraz schematy elementów, podsystemów, obwodów itp., 
jak  również opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów 
oraz  działania podsystemu lub elementu bezpieczeństwa;  

Część opisów i wyjaśnień stanowi sama analiza bezpieczeństwa elementów bezpieczeństwa 
i podsystemów. 

c) wykaz norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 17, stosowanych w całości lub częściowo, 
do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także, 
w  przypadku gdy te normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, opisy rozwiązań przyjętych 
w celu spełnienia zasadniczych wymagań niniejszego rozporządzenia, w tym wykaz innych 
zastosowanych właściwych specyfikacji technicznych. W przypadku częściowego zastosowania 
norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej określa się części, które zostały zastosowane; 

d) dokumenty potwierdzające odpowiedniość projektu, w tym rezultaty obliczeń, sprawdzeń 
lub  badań projektowych przeprowadzonych przez producenta lub na jego zlecenie, a także 
powiązane sprawozdania;  
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e) kopię instrukcji dotyczącej podsystemu lub elementu bezpieczeństwa;  

f) w przypadku podsystemów – kopie deklaracji zgodności UE dla elementów bezpieczeństwa 
dołączonych do podsystemu.  

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.3. w „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów.  

 

ZAŁĄCZNIK IX  

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE DLA PODSYSTEMÓW LUB ELEMENTÓW 
BEZPIECZEŃSTWA NR … (*) 

1. Podsystem/element bezpieczeństwa lub model podsystemu/elementu bezpieczeństwa (produkt, 
typ, partia lub numer serii): 

2. Imię i nazwisko lub nazwa i adres producenta oraz, w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela:  

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.  

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator podsystemu lub elementu bezpieczeństwa umożliwiający jego 
identyfikowalność. Jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji podsystemu lub elementu 
bezpieczeństwa, można dołączyć ilustrację): 

— opis podsystemu lub elementu bezpieczeństwa,  

— wszelkie odnośne przepisy, które musi spełniać element bezpieczeństwa, w szczególności 
warunki użytkowania. 

5. Przedmiot niniejszej deklaracji wskazany w pkt 4 jest zgodny z właściwym unijnym 
prawodawstwem harmonizacyjnym: …  

6. Odesłania do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych 
specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: 

7. Jednostka notyfikowana … (nazwa, numer) przeprowadziła … (opis czynności) i wydała 
certyfikat/certyfikaty: ... (szczegółowe informacje, w tym data oraz, w odpowiednich przypadkach, 
informacja o okresie i warunkach ważności). 

8. Informacje dodatkowe:  

Podpisano w imieniu: 

(miejsce i data wydania) 

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis): 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.4. „Niebieskiego przewodnika” dotyczącego 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów. 
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