Ivan ŠKODA

Skúsenosti s aplikáciou 4. ŽB
v Slovenskej republike

4. železničný balíček

Technický pilier
 jednotné bezpečnostné
osvedčenie

 uvádzanie železničných
vozidiel na trh EÚ
 jednotné miesto kontaktu
(One-Stop Shop)
 medzinárodná vzájomná
spolupráca – dohody
o spolupráci

Dátumy uplatňovania v rámci EÚ

16.06.2019
16.06.2020
31.10.2020

Všeobecné skúsenosti
 Neznalosť novej legislatívy a požiadaviek na procesy o vydanie
jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo o uvedenie
železničného vozidla na trh EÚ
 Neznalosť obsluhy systému OSS
 Pri žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie alebo uvedenie
železničného vozidla na trh EÚ, ktorú má spracovávať
Agentúra, odporúčame predložiť súbor technickej
dokumentácie v slovenskom (českom) jazyku a tiež aj
v anglickom jazyku – značná úspora času a tým aj nákladov
na posúdenie žiadosti a prípadné preklady technickej
dokumentácie
 Dopravný úrad neakceptuje žiadne doplnenia žiadostí podané
poštou alebo e-mailom; akákoľvek dokumentácia alebo jej
doplnenia musia byť vždy vložené do systému OSS

Detailné informácie

Webové sídlo Dopravného úradu
http://drahy.nsat.sk

Jednotné miesto kontaktu (One-Stop Shop)

Podanie žiadosti
 prostredníctvom jednotného miesta kontaktu
na webovom sídle Agentúry

https://oss.era.europa.eu/logon.html

Testovacie prostredie (One-Stop Shop)

https://oss-uat.test-era.europa.eu/oss/
 Toto prostredie je skúšobným prostredím
 Nemusí byť trvale k dispozícií a môže sa mierne líšiť
od produkčného prostredia OSS

 Žiadatelia sa môžu zaregistrovať v tomto prostredí OSS
za účelom precvičenia si práce v OSS

Prihlasovací e-mail: oss.test.sk@gmail.com
Heslo:

Slovakia2020

Jednotné bezpečnostné osvedčenia
 Neznalosť systému novej konštrukcie systému riadenia
bezpečnosti podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) 2018/762
 Neznalosť národných pravidiel pre vydávanie jednotných
bezpečnostných osvedčení – Postup DÚ č. 5/2020
 Pri blížiacom sa konci platnosti pôvodného bezpečnostného
osvedčenia (časť A a časť B) sa v systéme OSS musí požiadať
o vydanie nového jednotného bezpečnostného osvedčenia a nie
o jeho obnovu

Jednotné bezpečnostné osvedčenia
- problémy so systémom OSS
 Chýbajúca vypísaná časť tzv. tabuľka zaraďovania (v angl.
mapping table) pre všeobecnú časť systému riadenia
bezpečnosti a tiež aj pre jej národné časti vrátane chýbajúcich
odkazov na príslušné ustanovenia systému riadenia bezpečnosti
a priložených interných predpisov železničného podniku
 Nahrávanie sprievodnej dokumentácie k žiadosti o vydanie
jednotného bezpečnostného osvedčenia na nesprávne miesta –
všeobecná časť pre systém riadenia bezpečnosti sa nahráva
zvlášť a zvlášť sa do záložiek jednotlivých krajín nahrávajú
národné časti sprievodnej dokumentácie (národné predpisy,
požiadavky vyplývajúce z národnej legislatívy a pod.)

Pohraničné stanice


Zásada pohraničných staníc = jednotné bezpečnostné osvedčenie
platné bez rozšírenia oblasti prevádzky



V prípade, že neexistujú dohody o prevádzke cez hranice, žiadateľ musí
požiadať aj o oblasť prevádzky vzťahujúcu sa na druhý členský štát



Pohraničné stanice môžu taktiež zahŕňať oblasť infraštruktúry
(pohraničný úsek), pre ktorú je vhodné dosiahnuť dohodu

CZ

CZ
SK

SK

V prípade jestvujúcej dohody:

V prípade nejestvujúcej dohody:

 Žiadosť na NSA alebo do Agentúry
 Posudzuje sa SRB a jedna národná
časť (SK)
 Vydané jednotné bezpečnostné
osvedčenie pokrýva SK + pohraničné
úseky v CZ

 Žiadosť do Agentúry
 Posudzuje sa SRB a dve národné
časti (SK + CZ)
 Vydané jednotné bezpečnostné
osvedčenie pokrýva SK + CZ

Uvádzanie železničných vozidiel na trh EÚ
 Nesprávna identifikácia typu žiadosti v systéme OSS
o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh EÚ – vedie
to k okamžitému uzatvoreniu žiadosti zo strany Dopravného
úradu

 Žiadosti o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh EÚ
pre historické vozidlá alebo pre vlečky sa nepodávajú
cez systém OSS
 Žiadosti o pridelenie európskeho čísla vozidla a o ich registráciu
sa podávajú až po udelení povolenia na uvedenie železničného
vozidla na trh EÚ; udelené povolenie žiadateľ musí predložiť
 Národné požiadavky na celý proces sú detailne vysvetlené
v Postupe DÚ č. 8/2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle

Typy žiadostí na uvedenie ŽV na trh EÚ
Prvé
povolenie

1

Nové
povolenie

Po zmene (vyžadujúcej povolenie) už povoleného typu vozidla
(vrátane jeho variantov a verzií) a /alebo vozidla (vozidiel)

2

Rozšírená
oblasť použitia

Obnovenie
povolenia typu
vozidla
Zhoda s typom

Pre nový typ vozidla (vrátane jeho variantov a verzií) a prípadne
pre prvé vozidlo (vozidlá)

3
4

5

Pre už povolený typ vozidla (vrátane jeho variantov a verzií)
a / alebo vozidla / vozidiel za účelom rozšírenia oblasti použitia
bez zmeny konštrukcie
Pre už povolený typ (vrátane jeho variantov a verzií) v prípade
zmeny príslušných ustanovení v TSI alebo vo vnútroštátnych
predpisoch, ktoré vyžadujú obnovenie jeho povolenia

Pre vozidlá alebo rad vozidiel sa zhoduje s už povoleným a platným
typom vozidla (vrátane jeho variantov a verzií).
Alebo ich kombinácie:
6 „Prvé povolenie + zhoda s typom“ alebo
7 „Nové povolenie + rozšírenie oblasti použitia“

Ivan.Skoda@nsat.sk

Ďakujem Vám za pozornosť !

