Marek VALENTÝNI

Aktuálne informácie z oblasti
dráh a dopravy na dráhach

Registre železničných vozidiel
Európsky register vozidiel
➢ zriadi a bude viesť Agentúra
➢ nahradí národný register vozidiel

a európsky centralizovaný
register vozidiel
➢ testovanie od 16. 06. 2021
➢ na prístup potrebný OCR kód

Údržba (ECM)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/779
o systéme certifikácie subjektov zodpovedných
za údržbu vozidiel
➢ rozšírenie pôsobnosti aj na rušne
a osobné vozne
➢ certifikačný orgán – Žilinská
univerzita v Žiline ukončil
svoju činnosť k 15. 06. 2021

Certifikačné orgány (ECM)
Certifikačné orgány pre certifikáciu ECM v súlade
s nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/779:
CertiWise, s. r. o.
➢ info@certiwise.sk

VIACARE, s. r. o.
➢ ecm@viacare.sk

Dátumy uplatňovania v rámci EÚ

16.06.2019

16.06.2020
31.10.2020

Proces povoľovania vozidiel (1/5)
Vozidlo, ktoré sa má používať v 3 členských štátoch

3. železničný balíček

Členský
štát 1

Prvé
povolenie

Členský
štát 2

Dodatočné
povolenie

Členský
štát 3

Dodatočné
povolenie

Povolenie na uvedenie
do prevádzky

4. železničný balíček

Typ vozidla

+ variant a verzia

JEDNO JEDINÉ
POVOLENIE

Povolenie na
uvedenie na trh

Vozidlá

Proces povoľovania vozidiel (2/5)
Činnosť

1

2

3

4

Uvedenie
mobilných
subsystémov
na trh
Uvedenie vozidla
na trh
Povolenie typu
vozidla

• základné požiadavky
• povolenie mobilného
subsystému nie je
potrebné
• ES vyhlásenie o overení
• technická kompatibilita
subsystémov v rámci vozidla
• Bezpečná integrácia
subsystémov v rámci vozidla
• technická kompatibilita vozidla
so sieťou v oblasti použitia
vozidla

>1 ČŠ

Len 1 ČS

Žiadateľ

Povoľujúci subjekt
Agentúra v
Agentúra alebo NSA
spolupráci s NSA (voľba žiadateľa)

One-Stop Shop

Kontroly pred
prvým použitím
vozidla

Kompatibilita trasy na
základe registra
infraštruktúry (RINF) a
národných pravidiel.

Železničný podnik

Dozorná činnosť

V prípade nezhody so základnými požiadavkami
zaznamenanými počas prevádzky zo strany
železničného podniku alebo zo strany NSA vrátane
bezpečnostných rizík môže byť povolenie pozastavené,
odňaté alebo zmenené.

NSA (viaceré NSA)

Proces povoľovania vozidiel (3/5)
Voľba povoľujúceho subjektu záleží na oblasti použitia vozidla

➢ Ak je oblasť použitia viac než jeden členský štát, potom:
▪ povoľujúcim subjektom je Agentúra a vydá povolenie na uvedenie vozidla
na trh a/alebo povolenie typu vozidla
▪ Agentúra spolupracuje s dotknutými NSA (bezpečnostnými orgánmi)

➢ Ak je oblasť použitia iba jeden členský štát, potom:
▪ žiadateľ si môže vybrať ako povoľujúci subjekt buď Agentúru alebo dotknuté
NSA (bezpečnostný orgán)

V oboch prípadoch je žiadosť podaná prostredníctvom One-Stop Shop (OSS)

Proces povoľovania vozidiel (4/5)
Príprava žiadosti a technickej dokumentácie

Krok 2

Prípravná fáza

Krok 3

Podanie žiadosti

Krok 4

Spracovanie žiadosti

Krok 5

Posudzovanie zhody

Krok 6

Záverečná dokumentácia – vydanie rozhodnutia
Pozastavenie, zrušenie alebo zmena už vydaného povolenia

JEDNOTNÝ EURÓPSKY POSTUP

Krok 1

Proces povoľovania vozidiel (5/5)
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“

Najčastejšie problémy pri žiadosti
o uvedenie vozidla na trh EÚ
➢

Nesprávne definovaná oblasť prevádzky

➢

Neuvedenie konkrétnych pohraničných staníc

➢

Nesprávny typ žiadosti o uvedenie vozidla na trh EÚ

➢

Nesprávne zvolený povoľujúci subjekt

➢

Nepriložené požadované prílohy v žiadosti (stanoviská NoBo, DeBo, AsBo),

➢

Nesprávne vzory vyhlásení a osvedčení ES pre železničné komponenty
interoperability a subsystémy, vzory vyhlásenia o zhode s povoleným typom
železničného vozidla a ES postupy overovania subsystémov (vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) 2019/250)

➢

Chýbajúce zápisy v ERATV pre žiadosti o povolenie v zhode s typom vozidla

Návody a príručky
➢ drahy.nsat.sk → Povoľovanie mobilných subsystémov

Európsky register povolených typov vozidiel

1. ERATV je i naďalej úložiskom povolených typov vozidiel
2. Žiadosti o povolenie musia obsahovať údaje, ktoré sa vyplnia do ERATV
3. Zodpovednosti týkajúce sa ERATV:
– Povoľujúci subjekt má zodpovednosť za kontrolu súladu údajov, ich vyplnenie v ERATV a zverejnenie
v registri
– Žiadateľ má zodpovednosť za úplnosť (presnosť a technickú dôležitosť) údajov uvedených v žiadosti
– Držiteľ povolenia typu vozidla za poskytnutie údajov k vytvoreniu verzie a za úplnosť údajov

4. Povolenie typu v ERATV musí byť platné, aby vozidlá v súlade s týmto typom
boli povolené. Ak absentuje zápis v ERATV, je nutné si ho dať zapísať
príslušným NSA (ID).
5. Držiteľ povolenia typu vozidla informuje povoľujúci subjekt v prípade, ak
povolenie typu už nie je platné

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:

Slovakia2021

Školenie z obsluhy OSS

Termíny a adresa pre prihlásenie (v anglickom jazyku)
oss.training@era.europa.eu
Obsluha OSS pre žiadateľov o vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia

➢ 06. 10. 2021 – 10:00 – 16:00 (webinár)
Obsluha OSS pre žiadateľov o povoľovanie železničných vozidiel

➢ 05. 10. 2021 – 10:00 – 16:00 (webinár)

Detailné informácie

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

Marek.Valentyni@nsat.sk

Ďakujem Vám za pozornosť !

