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O autorach

Założona w 2000 roku, Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF) jest organizacją nonprofit, która występuje w obronie znaczenia dróg, będących niezbędnym elementem
gospodarki i społeczeństwa europejskiego. Poprzez swoje działania w dziedzinie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania aktywami, trwałości i inteligentnych
systemów transportu, ERF działa jako platforma dla dialogu na temat badań dotyczących
w szczególności kwestii związanych z mobilnością i drogami.
Obecne stanowisko zostało opracowane przez Grupę Roboczą ERF pracującą nad
Systemami Powstrzymywania Pojazdów (zwanymi dalej VRS).
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1. Streszczenie

Pomimo postępów osiągniętych w ostatnim dziesięcioleciu, codziennie na drogach
Europy ginie 70 osób, a ponad 650 jest poważnie rannych. Jako jedne z najbardziej
opłacalnych rozwiązań infrastruktury bezpieczeństwa dostępne dla decydentów,
systemy powstrzymywania pojazdów mogą znacznie przyczynić się do złagodzenia
skutków wypadków drogowych i podwyższyć poziom bezpieczeństwa na europejskich
drogach.
Od 1 lipca 2013 r. wszystkie systemy powstrzymywania pojazdów, przeznaczone do
stałego użytku, sprzedawane na terenie Unii Europejskiej i podlegające przepisom
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR),
muszą posiadać oznaczenie "CE", czyli dowód, że są one zgodne z wymogami
załącznika ZA do Normy Europejskiej hEN 1317-5.
Jako organizacje odpowiedzialne za wydawanie Certyfikatu stałości właściwości
użytkowych CE (dalej zwanego Certyfikatem CE), Jednostki Notyfikowane zasadniczo
działają jako posiadacze paszportów dla rynku wewnętrznego i jako gwarant jakości dla
Unii Europejskiej, gdzie zastosowanie mają odpowiednie europejskie przepisy
obowiązującego Rozporządzenia. W takim przypadku, konieczne jest, aby każda
powołana lub akredytowana jednostka notyfikowana posiadała wystarczającą wiedzę,
która jest aktualizowana w regularnych odstępach czasu, gdy ma do czynienia z
certyfikowaniem systemów powstrzymywania pojazdów.
Celem niniejszego Biuletynu ERF jest zwiększenie świadomości wśród właściwych
organów (Komisja Europejska, organy Państw Członkowskich, Jednostki Notyfikowane)
na temat bieżącego funkcjonowania systemu jednostek notyfikowanych w Europie, w
odniesieniu do certyfikacji Systemów Powstrzymywania Pojazdów. Od 2011 roku, ERF
posiada wiedzę o konkretnych praktykach wśród niektórych jednostek
notyfikowanych, które są niezgodne z przepisami CPR i które po pierwsze osłabiają
spójność rynku wewnętrznego dla systemów powstrzymywania pojazdów, a po drugie,
mogą skutkować wykorzystywaniem niebezpiecznych lub nieodpowiednich systemów
w UE i krajach spoza UE, które mogą stosować normę hEN 1317-5.
Co więcej, dokument proponuje szereg zaleceń, które, jeśli zostaną zastosowane, w
opinii ERF, mogą znacznie ulepszyć funkcjonowanie systemu jednostek
notyfikowanych dla systemów powstrzymywania pojazdów.
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2. Rola Jednostek Notyfikowanych i oznakowanie CE
Od 1 lipca 2013 roku wszystkie systemy barier drogowych objętych normą
zharmonizowaną hEN 1317- 5 muszą posiadać oznakowanie CE. Oznakowanie CE na
systemie barier drogowych stanowi oświadczenie producenta, że właściwości
użytkowe zostały uzyskane przy użyciu procedur wskazanych w normie hEN 1317-5.
Stanowi ono informację dla odpowiednich organów, że produkt może być legalnie
oferowany do sprzedaży w kraju i zapewnia producentowi łatwiejszy dostęp na rynek
europejski, by mógł sprzedawać swoje produkty bez dodatkowego przystosowania lub
powtórnej kontroli.
W celu uzyskania oznakowania CE dla produktów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
firma musi skorzystać z usług Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej, która jest
odpowiedzialna za decyzję, czy dany produkt spełnia niezbędne kryteria. Notyfikowana
jednostka certyfikująca jest organizacją, która została zgłoszona do Komisji Europejskiej
przez dane Państwo Członkowskie.
Ponieważ organizacje te są ostatecznie odpowiedzialne za ocenę zgodności systemu
barier drogowych w oparciu o normę hEN 1317-5 i dostarczenie producentom
Certyfikatu stałości właściwości użytkowych, jednostki notyfikowane mogą w istocie
być opisane jako "emitenci paszportu" dla wewnętrznego rynku UE, który jest
uznawany za największy rynek na świecie.
Biorąc pod uwagę ten znaczący obowiązek, istotne jest, by Jednostki Notyfikowane dla
systemów powstrzymywania pojazdów miały wystarczające doświadczenie dla
certyfikowania systemów barier drogowych. Będzie to gwarancją, że:
- systemy barier drogowych sprzedawane w UE będą rzeczywiście odporne na
zderzenia i spełniać będą surowe wymagania Europejskiej Normy hEN 1317-5 w
celu zagwarantowania ich właściwości na europejskich drogach
- gwarantowane będą równe warunki konkurencji dla wszystkich podmiotów
prawnych na rynku wewnętrznym dla systemów barier drogowych
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3. Stanowisko ERF dotyczące aktualnej sytuacji jednostek notyfikowanych
Jako stowarzyszenie, które reprezentuje znaczną liczbę europejskich producentów,
stowarzyszeń i jednostek notyfikowanych, a które jest aktywne w zakresie Systemów
Barier Drogowych RRS i bezpieczeństwa ruchu drogowego przez okres dłuższy niż 10
lat, pragnie wyrazić zaniepokojenie obecnym funkcjonowaniem systemu jednostek
notyfikowanych, jeśli chodzi o proces certyfikacji systemów barier drogowych.
Dokładniej, ERF posiada wiedzę odnośnie praktyk jednostek notyfikowanych, które są
niezgodne z prawem i które w wyniku tego, tworzą sytuację nieuczciwej konkurencji w
ramach rynku wewnętrznego dla systemów barier drogowych, a także mogą prowadzić
do stosowania systemów barier nieodpornych na zderzenia na terenie Unii
Europejskiej i innych krajów posługujących się standardami Unii Europejskiej. Poniższa
tabela zawiera listę praktyk, które ERF napotkał jako stowarzyszenie:
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4. Propozycje wzmocnienia systemu jednostek notyfikowanych dla VRS w UE

Ponad trzy lata minęły od wprowadzenia obowiązkowego oznakowania CE dla systemów
powstrzymywania pojazdów. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że system
jednostek notyfikowanych dla systemów powstrzymywania pojazdów należy poprawić
w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich systemów powstrzymywania
pojazdów sprzedawanych na terenie UE oraz zagwarantowania równych warunków dla
wszystkich producentów na rynku wewnętrznym.
W związku z tym, ERF oraz, w szczególności, jego grupa robocza do spraw systemów
barier drogowych chciałoby zaproponować odpowiednim organom (Komisji
Europejskiej, organom Państw Członkowskich, Jednostkom Notyfikowanym) następujący
zestaw zaleceń i działań:
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5. Uwagi końcowe

Oczywiste jest, że obecny system zarządzania dla jednostek notyfikowanych jest
niewystarczający do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w
dziedzinie systemów barier drogowych. Znaczne różnice w zakresie wiedzy wśród
jednostek notyfikowanych Unii Europejskiej powodują poważne zakłócenia na rynku
wewnętrznym oraz tworzą znaczne problemy dla niektórych podmiotów gospodarczych,
działających w tej ważnej dziedzinie.
Pod warunkiem, że istnieje niezbędna zgodna opinia na poziomie UE, ERF ostatecznie
sprzyjać będzie utworzeniu scentralizowanego organu na szczeblu europejskim, który
byłby uprawniony do nadzorowania jednostek notyfikowanych działających w ramach
Unii Europejskiej. To stanowiłoby rozwiązanie wielu problemów w zakresie zarządzania,
napotykanych obecnie w ramach rynku wewnętrznego i stworzyłoby podstawy dla
istnienia bardziej spójnego systemu, jeśli chodzi o certyfikację systemów barier
drogowych na terenie Unii Europejskiej.
Uznając istnienie instytucjonalnych przeszkód takiego podejścia, ERF na wstępie próbuje
niniejszym stanowiskiem podnieść poziom świadomości na temat niektórych
zaistniałych problemów, jak również, wykazuje starania do utworzenia listy prostych
zaleceń, które w naszym przekonaniu mogą poprawić integralność Oznakowania CE na
terenie Europy i które będą zgodne z zasadą pomocniczości na szczeblu UE.
Jako następny krok, EFR oczekuje nawiązania konstruktywnego dialogu z
zainteresowanymi stronami w celu zbadania, jak wszyscy możemy wspólnie pracować,
aby stworzyć lepszy system zarządzania, który zapewni praworządność i zapobiegnie
obecności potencjalnie niebezpiecznych produktów na rynku.
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