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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/.../ES

z...,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva

(smernica o bezpečnosti železníc)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

                                               

1 Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 39.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom 

vestníku), spoločná pozícia Rady z .... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia 
Európskeho parlamentu z ... .
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keďže:

(1) S cieľom pokračovať v úsilí o vytvorenie jednotného trhu služieb železničnej dopravy 

Európsky parlament a Rada prijali smernicu 2004/49/ES1, ktorou sa vytvára spoločný 

regulačný rámec bezpečnosti železníc.

(2) Pôvodne sa postupmi vydávania povolení na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky 

zaoberala, pokiaľ ide o  nové alebo zmodernizované časti železničného systému 

Spoločenstva, smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému 

transeurópskych vysokorýchlostných železníc2 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenčného železničného systému3 a 

pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sú už v prevádzke, smernica 2004/49/ES. V súlade s lepšou 

právnou úpravou a s cieľom zjednodušiť a modernizovať právne predpisy Spoločenstva by 

sa všetky ustanovenia týkajúce sa vydávania povolení na uvedenie železničných vozidiel 

do prevádzky mali sústrediť do jedného právneho aktu. Z tohto dôvodu by sa mal súčasný 

článok 14 smernice 2004/49/ES vypustiť a do smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/xxx/ES z .... o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve +4, ďalej len 

„smernica o interoperabilite železníc”, ktorá nahradila smernice 96/48/ES a 2001/16/ES, 

by sa malo vložiť nové ustanovenie o vydávaní povolení na uvedenie do prevádzky 

vozidiel, ktoré sa už používajú.

                                               

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti 
železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií 
železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej 
infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej 
certifikácii (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 16). 

2 Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 
Komisie 2007/32/ES (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 63).

3 Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 
Komisie 2007/32/ES.

+ Ú. v.: vložte číslo a dátum smernice.
4 Pozri stranu .... tohto úradného vestníka.
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(3) Nadobudnutie platnosti Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z roku 

1999 dňa 1. júla 2006 prinieslo nové pravidlá upravujúce zmluvy o používaní vozidiel. 

Podľa dodatku CUV (Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in 

International Rail Traffic - jednotné pravidlá o zmluvách o použití vozidiel v 

medzinárodnej železničnej doprave) k dohovoru COTIF už držitelia nie sú povinní 

registrovať svoje vozne v železničných podnikoch. Bývalá Dohoda „Regolamento 

Internazionale Veicoli” (RIV) medzi železničnými podnikmi sa prestala uplatňovať a 

čiastočne sa nahradila novou súkromnou a dobrovoľnou dohodou (GCU - General Contract 

of Use for Wagons - všeobecná zmluva o použití vozňov) medzi železničnými podnikmi a 

držiteľmi vozňov, na základe ktorej sú držitelia vozňov zodpovední za údržbu svojich 

vozňov. Na účely zohľadnenia týchto zmien a uľahčenia vykonávania smernice 

2004/49/ES pokiaľ ide o bezpečnostnú certifikáciu železničných podnikov by sa mali 

vymedziť pojmy „držiteľ“ a „subjekt zodpovedný za údržbu“ a mal by sa špecifikovať 

vzťah medzi týmito subjektmi a železničnými podnikmi.

(4) Definícia „držiteľa“ by sa mala čo najviac blížiť definícii použitej v dohovore COTIF z 

roku 1999. Ako držiteľa vozidla je možné označiť mnoho subjektov napríklad: vlastníka, 

spoločnosť, ktorej podnikateľská činnosť je založená na vozňovom parku, spoločnosť 

prenajímajúcu vozidlá železničnému podniku, železničný podnik alebo manažéra

infraštruktúry využívajúceho vozidlá na údržbu infraštruktúry. Tieto subjekty kontrolujú 

vozidlá vzhľadom na ich využívanie ako dopravný prostriedok železničnými podnikmi a 

manažérmi infraštruktúry. Držiteľ by s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek pochybnostiam mal 

byť jasne identifikovaný v národnom registri vozidiel (NRV) ustanovenom v článku 33

smernice o interoperabilite železníc.
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(5) Predtým, ako sa vozidlo uvedie do prevádzky alebo využije v rámci siete, mal by sa 

subjekt zodpovedný za jeho údržbu identifikovať v NRV. Držiteľ a subjekt zodpovedný za 

údržbu môže byť tá istá osoba alebo orgán. Vo výnimočných prípadoch, ako napríklad v 

prípade vozidiel uvedených do prevádzky prvýkrát v tretej krajine, vozidiel vezených na 

účely ich uvedenia do prevádzky na inom mieste siete alebo vozidiel využívaných na 

osobitné prepravné služby však nie je možné, resp. nie je vhodné, aby sa identifikoval 

subjekt zodpovedný za údržbu. V takýchto výnimočných prípadoch by sa malo umožniť 

príslušnému vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu schváliť vozidlá využívané v rámci

siete, pre ktorú je príslušný, bez toho, aby im bol pridelený subjekt zodpovedný za údržbu. 

(6) Ak je týmto subjektom zodpovedným za údržbu železničný podnik alebo manažér 

infraštruktúry, jeho systém riadenia bezpečnosti zahŕňa systém údržby a ani železničný 

podnik ani manažér infraštruktúry nepotrebuje ďalšie osvedčenie. Ak subjektom 

zodpovedným za údržbu nie je železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, vydanie 

osvedčenia je možné, a to podľa systému, ktorý vytvorí Európska železničná agentúra a 

prijme Komisia. Osvedčenie, ktoré by sa uvedenému subjektu udelilo, by bolo zárukou, že 

všetky vozidlá, za ktoré je zodpovedný, spĺňajú požiadavky na údržbu stanovené v tejto 

smernici. Toto osvedčenie by malo platiť na celom území Spoločenstva.
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(7) Požiadavky na údržbu sa vypracúvajú v kontexte smernice o interoperabilite železníc, 

najmä ako časť technických špecifikácií interoperability (TSI) „vozidlového parku“. V 

dôsledku nadobudnutia účinnosti tejto smernice je potrebné zabezpečiť súlad medzi týmito 

TSI a požiadavkami na osvedčovanie pre subjekt zodpovedný za údržbu, ktoré má prijať 

Komisia. Komisia to dosiahne prípadnou zmenou a doplnením príslušných TSI, a to 

použitím postupu uvedeného v smernici o interoperabilite železníc.

(8) Keďže cieľ tejto smernice, a to ďalší vývoj a zlepšenie bezpečnosti železníc Spoločenstva,

nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov 

jej rozsahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať 

opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie tohto cieľa.

(9) Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 2004/49/ES by sa mali prijať v súlade 

s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 

výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1.

                                               

1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 
2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(10) Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená revidovať a prispôsobovať prílohy k 

smernici 2004/49/ES, prijímať a revidovať spoločné bezpečnostné metódy a spoločné

bezpečnostné ciele, ako aj prijať systém osvedčovania pre oblasť údržby. Keďže tieto

opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 

2004/49/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade 

s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(11) Pre členský štát, ktorý nemá železničný systém a v prípade ktorého je pravdepodobné, že 

ho v blízkej budúcnosti nebude mať, je povinnosť transponovať a vykonávať túto smernicu 

neprimeraná a zbytočná. Preto pokiaľ nebudú mať železničný systém, takéto členské štáty 

by mali byť oslobodené od povinnosti transponovať a vykonávať túto smernicu.

(12) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva1 sa členské štáty 

vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, 

ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami 

na jej transpozíciu.

(13) Smernica 2004/49/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

                                               

1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.



16133/3/07 REV 3 mis 7
DG C 3 SK

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2004/49/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. do článku 3 sa dopĺňajú tieto písmená:

„s) „držiteľ“ znamená osobu alebo subjekt, ktorý vzhľadom na to, že je vlastníkom

vozidla alebo má právo ho používať, využíva vozidlo ako dopravný prostriedok a 

ako taký je registrovaný v národnom registri vozidiel (NRV) uvedenom v článku 33 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/xxx/ES z .... o interoperabilite 

systému železníc v Spoločenstve*+, ďalej len „smernica o interoperabilite železníc”;

t) „subjekt zodpovedný za údržbu“ znamená subjekt zodpovedný za údržbu vozidla, 

ktorý je ako taký registrovaný v NRV;

u) „vozidlo“ znamená železničné vozidlo uspôsobené na jazdu na vlastných kolesách 

na železničných tratiach s pohonom alebo bez neho. Vozidlo sa skladá z jedného 

alebo viacerých štrukturálnych a funkčných subsystémov alebo častí takýchto 

subsystémov.

–––––––––––––––

* Ú. v. EÚ L…“;

2. v článku 4 ods. 4 sa pojem „vlastníka vozňov“ nahrádza pojmom „držiteľa“;

                                               

+ Ú. v.: vložte číslo a dátum smernice.



16133/3/07 REV 3 mis 8
DG C 3 SK

3. v článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Príloha I sa do 30. apríla 2009 zreviduje najmä s cieľom zahrnúť do nej spoločné 

vymedzenia CSI a spoločné metódy výpočtu nákladov v prípade nehôd. Uvedené

opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v 

súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

4. článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Komisia prijme prvý súbor CSM, zahŕňajúci aspoň metódy opísané v odseku 3 

písm. a), do 30. apríla 2008. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia prijme druhý súbor CSM, zahŕňajúci ostatné metódy opísané v odseku 

3, do 30. apríla 2010. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice

jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou 

uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;
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b) v odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) metódy umožňujúce kontrolu, či sú štrukturálne subsystémy železničného 

systému prevádzkované a udržiavané v súlade s príslušnými základnými 

požiadavkami, pokiaľ tieto metódy nie sú doposiaľ zahrnuté v TSI.“;

c) odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. CSM sú predmetom pravidelných revízií, pričom sú zohľadnené skúsenosti 

získané pri ich používaní, celkový vývoj bezpečnosti železníc a povinnosti 

členských štátov podľa článku 4 ods. 1. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu 

nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením sa prijme v 

súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

5. článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a) prvý a druhý pododsek odseku 3 sa nahrádzajú takto:

„Prvý súbor návrhov CST sa zakladá na skúmaní existujúcich cieľov a úrovne 

bezpečnosti v členských štátoch a zabezpečí, že súčasná úroveň bezpečnosti systému 

železníc neklesne v žiadnom členskom štáte. Komisia ho prijme do 30. apríla 2009 

a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Uvedené opatrenie zamerané na 

zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením sa prijme v 

súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.
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Druhý súbor návrhov CST sa zakladá na skúsenostiach z prvého súboru CST a z ich 

uplatňovania. Odzrkadľuje všetky prioritné oblasti, v ktorých je potrebné zvýšiť 

bezpečnosť. Komisia ho prijme do 30. apríla 2011 a uverejní sa v Úradnom vestníku 

Európskej únie. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto 

smernice okrem iného jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s 

kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

b) odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. CST sú predmetom pravidelných revízií vzhľadom na všeobecný vývoj 

bezpečnosti železníc. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných

prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením sa prijme v súlade 

s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

6. článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a) druhý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

„Cieľom bezpečnostného osvedčenia je preukázať, že železničný podnik zaviedol

svoj systém riadenia bezpečnosti a je schopný splniť požiadavky stanovené v TSI, 

v ďalších ustanoveniach právnych predpisov Spoločenstva, ako aj vo vnútroštátnych 

bezpečnostných predpisoch, s cieľom kontrolovať riziká a poskytovať bezpečné 

dopravné služby v rámci siete.“;
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b) v odseku 2 sa písmeno b)nahrádza takto:

„b) osvedčenie potvrdzujúce schválenie opatrení, ktoré prijal železničný podnik 

s cieľom splniť špecifické požiadavky potrebné na bezpečné poskytovanie 

služieb v rámci danej siete. Požiadavky sa môžu týkať uplatňovania TSI

a vnútroštátnych bezpečnostných predpisov vrátane predpisov o prevádzkovaní 

siete, uznávania osvedčení personálu a povolenia na uvedenie vozidiel

používaných železničným podnikom do prevádzky. Osvedčenie je založené na 

dokumentácii, ktorú predkladá železničný podnik v súlade s prílohou IV.“;

7. článok 14 sa nahrádza takto.

„Článok 14

Údržba vozidiel

1. Každému vozidlu sa pred jeho uvedením do prevádzky alebo využitím v rámci siete

pridelí subjekt zodpovedný za údržbu a tento subjekt sa zaregistruje v NRV v súlade 

s článkom 33 smernice o interoperabilite železníc.

2. Príslušné vnútroštátne bezpečnostné orgány môžu vo výnimočných prípadoch a len v 

rámci svojich sietí rozhodnúť o udelení výnimky z povinnosti ustanovenej v 

odseku 1.
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3. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť železničných podnikov a manažérov 

infraštruktúry, ako sa ustanovuje v článku 4, subjekt zodpovedný za údržbu 

prostredníctvom systému údržby zaistí, aby boli vozidlá v bezpečnom prevádzkovom 

stave.

4. Ak je subjektom zodpovedným za údržbu železničný podnik alebo manažér 

infraštruktúry, systém uvedený v odseku 3 tohto článku sa ustanovuje 

prostredníctvom systému riadenia bezpečnosti uvedeného v článku 9.

5. Ak subjektom zodpovedným za údržbu nie je železničný podnik alebo manažér 

infraštruktúry, môže sa mu udeliť osvedčenie na základe odseku 6.

6. Komisia na základe odporúčania agentúry a do ......* prijme opatrenie na vydávanie 

osvedčení subjektu zodpovednému za údržbu vzhľadom na jeho systém údržby. 

Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej 

doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným

v článku 27 ods. 2a. Opatrenie zahŕňa požiadavky na vydávanie osvedčení subjektu 

zodpovednému za údržbu založené na schválení jeho systému údržby, formát a 

platnosť osvedčenia a orgán alebo orgány zodpovedné za jeho vydávanie, ako aj 

kontroly potrebné na fungovanie systému osvedčovania.

                                               

* Jeden rok po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
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7. Osvedčenia vydané v súlade s odsekom 6 tohto článku potvrdzujú súlad s 

požiadavkami uvedenými v odseku 3 tohto článku a platia na celom území 

Spoločenstva. Ak subjekt zodpovedný za údržbu nemá osvedčenie, železničný 

podnik alebo manažér infraštruktúry prostredníctvom svojho systému riadenia 

bezpečnosti ustanoveného v článku 9 zabezpečí, aby sa náležite uplatňovali všetky 

príslušné postupy údržby.“;

8. v článku 16 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a) písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) povoľovanie uvedenia štrukturálnych subsystémov tvoriacich železničný 

systém do prevádzky v súlade s článkom 15 smernice o interoperabilite 

železníc a kontrola, že ich prevádzka a údržba je v súlade s príslušnými 

základnými požiadavkami;“;

b) písmeno b) sa vypúšťa;

c) písmeno g) sa nahrádza takto:

„g) dozor nad tým, aby boli vozidlá riadne zaregistrované v NRV a aby informácie 

týkajúce sa bezpečnosti, obsiahnuté v NRV boli presné a aktuálne;“;
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9. v článku 18 sa dopĺňa toto písmeno:

„e) výnimkách, o ktorých sa rozhodlo v súlade s článkom 14 ods. 2.“;

10. článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26 

Prispôsobenie príloh

Prílohy sa prispôsobujú vedeckému a technickému pokroku. Uvedené opatrenie zamerané 

na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom

s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

11. článok 27 sa mení a dopĺňa takto:

a) dopĺňa sa tento odsek:

„2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 

rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b) odsek 4 sa vypúšťa;

12. v prílohe II sa vypúšťa bod 3.



16133/3/07 REV 3 mis 15
DG C 3 SK

Článok 2

Vykonávanie a transpozícia

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné 

na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ....*. Znenie týchto ustanovení bezodkladne 

oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Povinnosti transpozície a vykonávania tejto smernice sa nevzťahujú na Cyperskú republiku 

a Maltskú republiku, pokiaľ na ich území nebudú vybudované železničné systémy.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej Únie.

                                               

* 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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I. Úvod

Dňa 13. decembra 2006 Komisia predložila tri legislatívne návrhy, ktorých hlavným cieľom bolo 

uľahčiť pohyb železničných vozidiel v rámci Európskej únie:

 návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc 

Spoločenstva1 (ďalej len „smernica o bezpečnosti železníc“),

 návrh smernice o interoperabilite systému železníc Spoločenstva2 (ďalej len „smernica 

o interoperabilite železníc“),

 návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje 

Európska železničná agentúra3 (ďalej len „nariadenie o agentúre“).

Európsky parlament prijal stanovisko v prvom čítaní 29. novembra 2007.

Rada prijme svoju spoločnú pozíciu 3. marca 2008. Vo svojej práci zohľadnila stanovisko 

Hospodárskeho a sociálneho výboru4. Výbor regiónov sa rozhodol nezaujať stanovisko k uvedeným 

návrhom Komisie.

II. Analýza spoločnej pozície

1. Vo všeobecnosti

Cieľom Rady je postupné vytvorenie integrovaného európskeho železničného priestoru, aby mohli 

železnice zohrávať kľúčovú úlohu, čo sa týka trvalo udržateľnej mobility v Európskej únii. V tomto 

kontexte sa Rada domnieva, že uvedenými tromi legislatívnymi návrhmi, ktoré prepracúvajú 

smernicu o interoperabilite konvenčných a vysokorýchlostných železničných tratí a menia a 

dopĺňajú smernicu o bezpečnosti železníc a nariadenie o agentúre, sa môže dosiahnuť výrazné 

zlepšenie technickej časti regulačného rámca pre európske železnice.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 126, 7.6.2007, s. 7.
2 Ú. v. EÚ C 126, 7.6.2007, s. 7.
3 Ú. v. EÚ C 126, 7.6.2007, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 39.
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Týmito návrhmi sa zmenšujú prekážky pre voľný pohyb železničných vozidiel po európskej 

železničnej sieti, čím sa uľahčuje vzájomné uznávanie osvedčení železničných vozidiel medzi 

členskými štátmi.

Rade a Parlamentu sa podarilo dosiahnuť v prvom čítaní dohodu o návrhu smernice 

o interoperabilite železníc, takže Rada môže takto zmenený a doplnený akt prijať. Rada a Parlament 

sa však v prvom čítaní nedokázali dohodnúť v súvislosti s návrhom smernice o bezpečnosti železníc 

a návrhom nariadenia o agentúre. Rada preto prijala spoločnú pozíciu k obom návrhom, čím riadne 

zohľadnila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré Parlament prijal vo forme stanovísk v prvom 

čítaní.

2. Kľúčové otázky politiky

Rada urobila v návrhu Komisie tri hlavné zmeny, ktoré sú uvedené nižšie. Rada okrem toho 

ustanovuje výnimku pre Cyprus a Maltu.

2.1 Zlúčenie všetkých ustanovení o postupoch vydávania povolení do jedného aktu

Postupmi vydávania povolení na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky sa zaoberajú 

tak platná smernica o bezpečnosti železníc, ako aj platná smernica o interoperabilite železníc. 

Smernica o interoperabilite železníc sa zaoberá novými alebo zmodernizovanými časťami 

železničného systému Spoločenstva a smernica o bezpečnosti železníc sa zaoberá vozidlami, 

ktoré sú už v prevádzke. V súlade s lepšou právnou reguláciou a s cieľom zjednodušiť právne 

predpisy Spoločenstva Rada zlučuje všetky ustanovenia o vydávaní povolení na uvedenie 

vozidiel do prevádzky do jedného právneho aktu. Na tento účel sa súčasný, ale zmenený 

a doplnený článok 14, nový článok 14a a nová príloha návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica o bezpečnosti železníc, presúvajú do prepracovanej smernice o interoperabilite 

železníc. Parlament súhlasil s týmto presunom v kontexte dohody o smernici o interoperabilite 

železníc z prvého čítania. Rada preto môže v zásade akceptovať pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy 20, 26 a 27 v celom rozsahu. Rada ďalej môže v zásade súhlasiť s pozmeňujúcim 

a doplňujúcim návrhom 18, keďže zákonodarca už v dôsledku presunu nemusí v zmenenej 

a doplnenej smernici o bezpečnosti železníc odkazovať na postupy vydávania povolení.
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2.2 Objasnenie úloh a povinností pokiaľ ide o údržbu

V dôsledku nového Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z roku 1999, 

ktorý nadobudol platnosť 1. júla 2006, držitelia vozidiel už nie sú povinní registrovať svoje 

vozne v železničných podnikoch. Rada v reakcii na tento vývoj a s cieľom umožniť 

železničným podnikom, aby dopravné služby v sieti poskytovali bezpečne, špecifikuje pre 

údržbu nový model úloh a povinností. Rada preto zavádza novú definíciu pojmu „držiteľ“ 

a koncept „subjektu zodpovedného za údržbu“.

Rada stanovuje jasné prepojenie medzi držiteľom a jeho vozidlom vo forme povinnosti 

držiteľa zaregistrovať sa ako taký v národnom registri vozidiel, pričom sa čo najviac pridŕža 

definície z COTIF-u. Keďže Rada a Parlament sa zhodujú na definícii pojmu „držiteľ“, Rada 

môže akceptovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 v celom rozsahu. Okrem toho sa dá 

v zásade akceptovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9, ktorý bol predložený na to, aby sa 

použila správna terminológia.

V spoločnej pozícii sa ustanovuje, že subjekt zodpovedný za údržbu zabezpečí 

prostredníctvom systému údržby, aby boli vozidlá v bezpečnom prevádzkovom stave. Na to je 

potrebné, aby sa každému vozidlu pred jeho uvedením do prevádzky alebo využitím v sieti 

pridelil subjekt zodpovedný za údržbu. Každý subjekt zodpovedný za údržbu musí byť okrem 

toho registrovaný v národnom registri vozidiel. Vnútroštátny bezpečnostný orgán môže len vo 

výnimočných prípadoch a len v rámci svojej siete rozhodnúť o udelení výnimky z povinnosti 

prideliť vozidlu subjekt zodpovedný za údržbu. Uvedený orgán musí tieto výnimky uverejniť 

vo svojej výročnej správe. Zámerom Rady je, aby železničné podniky a manažéri 

infraštruktúry mohli prostredníctvom tohto systému ľahko určiť osobu zodpovednú za údržbu 

vozidla, ktoré prevádzkujú.
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2.3 Certifikácia údržby

S cieľom zaručiť vnútroštátnym bezpečnostným orgánom a účastníkom dopravného reťazca, 

že na údržbu vozňov sa účinne dohliada, sa Rada rozhodla, že posilní ustanovenie návrhu 

Komisie o certifikácii údržby. Komisia navrhuje, aby sa tam, kde je to vhodné, zaviedol pre 

držiteľov systém certifikácie pre oblasť údržby. Rada naopak súhlasí, aby sa pre Komisiu 

ustanovila povinnosť prijať najneskôr jeden rok po nadobudnutí účinnosti návrhu, ktorým sa 

mení a dopĺňa smernica o bezpečnosti železníc, opatrenie, ktorým sa zavádza certifikácia 

subjektov zodpovedných za údržbu vzhľadom na ich systémy údržby. Tento systém 

certifikácie sa v návrhu Komisie, ako aj v spoločnej pozícii Rady zakladá na odporúčaní 

Európskej železničnej agentúry. Rada zabezpečí, že vydaný certifikát bude platiť na celom 

území Spoločenstva a že bude zaručovať, že certifikovaný subjekt spĺňa požiadavky na 

údržbu vyplývajúce zo smernice o bezpečnosti železníc v prípade všetkých vozidiel, za ktoré 

je zodpovedný.

Subjekty zodpovedné za údržbu sa môžu podieľať na tomto systéme certifikácie na základe 

dobrovoľnosti. S cieľom jasne vyjadriť, že na železničné podniky a manažérov infraštruktúry 

sa nekladú žiadne nové požiadavky Rada upresňuje, že systém riadenia bezpečnosti, ktorý 

železničné podniky a manažéri infraštruktúry musia zaviesť už na základe súčasnej smernice 

o bezpečnosti železníc, zahŕňa systém údržby.

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 21 Parlament navrhuje systém údržby železničných 

vozidiel, ktorý sa od systému ustanoveného Radou odlišuje najmä z dvoch hľadísk. Po prvé, 

zatiaľ čo Rada – v súlade s rozhodnutím Komisie z 28. júla 2006, ktorým sa prijali technické 

špecifikácie interoperability (TSI) o vagónoch a s rozhodnutím Komisie z 9. novembra 2007, 

ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel – zavádza koncept 

subjektu zodpovedného za údržbu, Parlament prisudzuje priamu zodpovednosť za údržbu 

vozidla držiteľovi. Po druhé, Parlament žiada, aby bol systém certifikácie pre oblasť údržby 

povinný, zatiaľ čo Rada – v súlade s celkovým prístupom, ktorý načrtla Európska železničná 

agentúra – ustanovuje dobrovoľný systém.
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Rada nemôže akceptovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 z troch dôvodov. Prvým 

dôvodom je, že zodpovednosť za údržbu vozidla na strane držiteľa pravdepodobne nie je 

v súlade s celkovou zodpovednosťou železničných podnikov a manažérov infraštruktúry za 

bezpečné prevádzkovanie dopravy, ako sa to uvádza v iných kľúčových ustanoveniach 

smernice o bezpečnosti železníc, konkrétne v článku 4. Druhým dôvodom je, že Rada sa 

domnieva, že povinná účasť v systéme údržby nie je vždy vhodná a mohla by viesť 

k zbytočným administratívnym nákladom, ako napríklad v prípade vozňov z tretích krajín 

alebo iných druhov vozidiel, ako sú lokomotívy a osobné vozne. Tretím dôvodom je, že Rada 

sa obáva, že ak by sa držiteľom uložila zodpovednosť za údržbu, ktorá si vyžaduje špecifické 

know-how, mohlo by im to brániť v rozvoji ich hospodárskych činností.

2.4 Výnimka pre Cyprus a Maltu

Keďže Cyprus a Malta nemajú železničné systémy, Rada vo svojej spoločnej pozícii 

ustanovuje výnimku z transpozície a vykonávania smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

o bezpečnosti železníc, pokiaľ na ich území nebudú vybudované železničné systémy.

III. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Reakcia Rady na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 8, 9, 18, 20, 21, 26 a 27 je uvedená vyššie 

v súvislosti s kľúčovými otázkami.

Rada tiež môže v celom rozsahu akceptovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 o tabuľkách zhody: 

Ďalej sú v zásade prijateľné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 16 a 17 o oprave jazykovej verzie. 

Z právnych alebo technických dôvodov však Rada nemôže akceptovať tieto pozmeňujúce 

a doplňujúce návrhy:

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3, pretože ciele v oblasti bezpečnosti a zdravia pracovníkov 

nie sú súčasťou rozsahu pôsobnosti návrhu Komisie,
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 navzájom súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4 až 7, pretože navrhovaná definícia 

„národných bezpečnostných predpisov“ nie je zlúčiteľná s prílohou II k smernici 

o bezpečnosti železníc, kde sú opísané národné bezpečnostné predpisy, a pretože termín 

„základné požiadavky“ sa používa v príliš úzkom význame,

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14, pretože Rada sa domnieva, že o rozvoji spoločných 

bezpečnostných cieľoch sa rokovalo pri prijímaní smernice o bezpečnosti železníc a že táto 

otázka by sa nemala znovu otvárať. Rada ďalej poznamenáva, že odporúčania Európskej 

železničnej agentúry, ktoré sa okrem iného týkajú spoločných bezpečnostných cieľov, už na 

základe článku 6 ods. 4 nariadenia o agentúre obsahujú požiadavku podrobnej analýzy 

nákladov a prínosu,

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19, pretože nie je zlúčiteľný so štruktúrou spoločnej pozície,

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 obsahuje otázku, komu by sa malo povoliť žiadať 

technické stanovisko od Európskej železničnej agentúry. Táto otázka by už však nemala byť 

sporná, keďže Rada a Parlament v nej v kontexte smernice o interoperabilite železníc dosiahli 

dohodu,

 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 a 25 o komitológii, v ktorých 

Parlament predkladá postup pre naliehavé prípady. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú 

pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť alebo doplniť nepodstatné prvky smernice 

o bezpečnosti železníc, Rada súhlasí s Komisiou a Parlamentom, že Parlament by mal byť 

v súvislosti s týmito opatreniami zapojený prostredníctvom regulačného postupu s kontrolou. 

Avšak ustanoviť možnosť uplatnenia postupu pre naliehavé prípady sa javí neprimerané, 

keďže všetky tieto opatrenia už majú špecifické lehoty alebo je potrebné ich pravidelne 

revidovať.
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IV. Záver

Tieto tri legislatívne návrhy, t. j. o interoperabilite, bezpečnosti a Európskej železničnej agentúre, 

ktorých hlavným cieľom je uľahčiť pohyb železničných vozidiel v rámci Európskej únie, 

významným spôsobom prispievajú k ďalšej integrácii európskeho železničného priestoru. Pokiaľ 

ide o tieto tri návrhy, Rada a Parlament už dosiahli výrazný pokrok, konkrétne v podobe dohody, 

ktorú v prvom čítaní dosiahli o smernici o interoperabilite železníc. Táto dohoda vytvára pevný 

základ, o ktorý sa môžu obaja zákonodarcovia oprieť s cieľom nájsť na rokovaniach v rámci 

druhého čítania kompromisné riešenia k návrhom, ktorými sa menia a dopĺňajú smernica 

o bezpečnosti železníc a nariadenie o agentúre.

__________________
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Dátum stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní: 29. 11. 2007 

Dátum prijatia spoločnej pozície jednomyseľne: 3. 3. 2008 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Európska komisia prijala 13. decembra 2006 rad opatrení na podporu revitalizácie odvetvia 
železníc prostredníctvom odstránenia prekážok brániacich pohybu vlakov v európskej 
železničnej sieti.  

Komisia začala túto iniciatívu z dvoch hlavných dôvodov: 

– uľahčiť voľný pohyb vlakov v rámci EÚ prostredníctvom transparentnejšieho a 
efektívnejšieho postupu uvádzania rušňov do prevádzky, 

– zjednodušiť regulačné prostredie konsolidáciou a zlúčením smerníc o železničnej 
interoperabilite.  

Jedno z týchto opatrení spočíva v zmene a doplnení smernice 2004/49/ES o bezpečnosti 
železníc. Pri príprave tohto návrhu Komisia sledovala tri ciele: 

– zavedenie zásady vzájomného uznávania povolení na uvedenie do prevádzky, ktoré už 
niektorý členský štát vydal. Podľa tejto zásady železničné koľajové vozidlá, ktoré už majú 
povolenie na uvedenie do prevádzky v jednom členskom štáte, budú prípadne musieť 
prejsť doplňujúcou certifikáciou v inom členskom štáte, len pokiaľ ide o doplnkové 
vnútroštátne požiadavky vyplývajúce napríklad z charakteristík miestnej siete; 

– rozšírenie právomocí agentúry, aby mohla urobiť súpis jednotlivých platných 
vnútroštátnych postupov a technických predpisov, vyhotoviť a aktualizovať (a zároveň 
rozšíriť) zoznam požiadaviek, ktoré musia byť overené len raz, buď preto, že ide 
o medzinárodne uznávané predpisy, alebo preto, že je možné ich považovať za 
rovnocenné.  
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– objasnenie vzťahov medzi železničným podnikom a subjektom povereným údržbou. 
Nadobudnutie platnosti nového dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z roku 
1999 (COTIF 1999) malo za následok uplatňovanie nových predpisov týkajúcich sa zmlúv 
o používaní železničných vozidiel. Z tohto dôvodu sa navrhuje vymedziť pojem držiteľ 
vozňov a spresniť vzťah medzi ním a podnikom, najmä v oblasti údržby.  

3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

Uvedené tri inštitúcie sa pokúsili uľahčiť rýchle dosiahnutie dohody v tejto záležitosti 
v prvom čítaní. Nebolo to však možné z dôvodu požiadaviek Európskeho parlamentu, ktoré sa 
v zásade vzťahovali na definovanie vzťahov medzi železničnými podnikmi a držiteľmi 
vozňov v oblasti údržby.  

Jednomyseľne prijatá spoločná pozícia Rady nie je v rozpore so základnými cieľmi 
a celkovým prístupom návrhu Komisie.  

Spoločná pozícia Rady okrem toho už zahrnuje časť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, 
ktoré prijal Európsky parlament a zabezpečuje sa ňou potrebná súdržnosť s rekodifikáciou 
smerníc o železničnej interoperabilite (návrh KOM(2006) 783 v končenom znení – 2006/273 
(COD)), ktorá bola schválená v prvom čítaní. Konkrétne sa dohodlo o presune obsahu článku 
14 smernice o bezpečnosti železníc (ako aj nového článku 14a) do novej smernice o 
interoperabilite s cieľom zhromaždiť v jednom právnom akte všetky postupy týkajúce sa 
uvádzania železničných koľajových vozidiel do prevádzky. 

4. PODROBNÉ PRIPOMIENKY KOMISIE 

4.1. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ktoré Komisia 
prijala a ktoré boli v celom rozsahu alebo čiastočne zapracované do spoločnej 
pozície 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2, 9, 19, 20, 24, 25, 26 a 27, ktorými sa objasňuje, 
spresňuje alebo dopĺňa návrh Komisie.  

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 10, 11, 12, 13, 15 a 23, ale je potrebné prispôsobiť ich 
štandardnej terminológii, ktorá vyplýva z rozhodnutia Rady 2006/512/ES, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8: odkaz na register NVR (národný register vozidiel) je v 
súlade s rozhodnutím Komisie o NVR z 9. novembra 20071. Toto vymedzenie pojmu však 
Rada zmenila a doplnila vo svojej spoločnej pozícii s cieľom zosúladiť ho s novým článkom o 
údržbe vozidiel.  

Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18, prvý odsek už nie je potrebný, pretože sa 
dohodlo o presune obsahu článku 14 do novej smernice o železničnej interoperabilite. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2007, s. 30. 
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4.2. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ktoré Komisia 
zamietla a ktoré neboli v celom rozsahu ani čiastočne zapracované do spoločnej 
pozície 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3, pretože o väzbe medzi smernicou o interoperabilite a 
smernicou 89/391/EHS (zavádzanie opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pracovníkov pri práci a ustanovenie osobitných ustanovení s cieľom znížiť 
nebezpečenstvo, ktoré predstavuje železničná prevádzka pre zamestnancov) sa už hovorí v 
odôvodnení 14 v súčasnosti platnej smernice. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4, 5, 6 a 7, pretože by nebolo vhodné zmeniť a doplniť 
pôvodné vymedzenie pojmu „národné bezpečnostné predpisy“ uvedené v smernici 
2004/49/ES o bezpečnosti železníc, ktorej transpozíciu členské štáty práve uskutočnili. Proti 
tomuto vymedzeniu pojmu zúčastnené strany nikdy nenamietali. Nie všetky národné 
bezpečnostné predpisy sa týkajú základných požiadaviek smerníc o železničnej 
interoperabilite. Niektoré sa napríklad týkajú životného prostredia.  

Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14, ciele CST (spoločné bezpečnostné ciele) a 
postupy ich prijatia sa dohodli v roku 2004. Práce už významne pokročili a nebolo by vhodné 
meniť hypotézy v priebehu vývoja. Na druhej strane sa už v pôvodnej smernici v článku 6 
ods. 4 ustanovuje analýza nákladov a prínosov. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 16 a 17, ktoré sa týkajú vysokej úrovne bezpečnosti a pre 
ktoré sa v rámci spoločnej pozície Rady vypracovala formulácia, ktorá je s ostatným textom 
smernice lepšie zosúladená.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 týkajúci sa možnosti požiadať agentúru, aby poskytla 
technické stanovisko k zamietavému rozhodnutiu, ktoré prijal bezpečnostný úrad vo veci 
udelenia bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia, pretože prekračuje 
ciele stanovené v návrhu Komisie. 

4.3. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ktoré sú pre 
Komisiu prijateľné, no ktoré neboli v celom rozsahu ani čiastočne zapracované 
do spoločnej pozície 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21, ktorý Komisia v zásade prijala. Znenie spoločnej pozície 
sa však zakladá na pojme „subjekt zodpovedný za údržbu“, ktorý je už súčasťou nového 
regulačného rámca Spoločenstva (vymedzuje sa v TSI „vozne“2 a v rozhodnutí o registri 
NVR, ktoré sa uvádza vyššie). Okrem toho by sa povinný alebo dobrovoľný charakter 
systému osvedčovania držiteľov nemal určovať v smernici, ale po analýze vplyvu, ktorú má 
vykonať agentúra. 

5. ZÁVER 

Komisia sa domnieva, že spoločná pozícia jednomyseľne prijatá 3. marca 2008 prispieva k 
základným cieľom a celkovému prístupu jej návrhu, a preto jej môže vysloviť svoju podporu. 

                                                 
2 Ú. v. EÚ L 344, 8.12.2006, s. 1. 
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