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Účelom tohto dokumentu je poskytnúť žiadateľom a ďalším externým zainteresovaným stranám informácie v procese 
povolenia vozidla, pokiaľ ide o špecifické témy uvedené v názve. Vysvetlenia uvedené v tomto dokumente môžu byť 
začlenené do najbližšej revízie usmernení pre praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolenia bez toho, 
aby bol dotknutý oficiálny postup na aktualizáciu usmernení. 

Tento dokument je právne nezáväzné usmernenie Železničnej agentúry Európskej únie. Nie sú ním dotknuté 
rozhodovacie procesy v uplatniteľných právnych predpisoch EÚ. Záväzný výklad právnych predpisov EÚ je vo výlučnej 
právomoci Súdneho dvora Európskej únie. 
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1. Opis problému 

Nedávno uverejnené nariadenie (EÚ) 2020/387 prináša niekoľko zmien a doplnení k nariadeniu (EÚ) 
č. 321/2013 (TSI WAG) a nariadeniu (EÚ) č. 1302/2014 (LOC & PAS TSI). Konkrétne sa v ňom objasňuje, že: 

 Vozidlá používané v rámci dohody RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) alebo dohody RIC 
(Regolamento Internazionale Carrozze) sa považujú za povolené v súlade s podmienkami, za ktorých 
boli použité, vrátane oblasti použitia, v ktorej sú prevádzkované, a 

 v prípade zmeny, ktorá si vyžaduje nové povolenie, môžu byť zmenené vozidlá naďalej používané 
v už povolenej oblasti použitia bez nutnosti ďalších kontrol na ich nezmenené časti. 

V nariadení (EÚ) 2018/545 sa vyžaduje, aby žiadateľ: 

 špecifikoval oblasť použitia vozidla, pre ktoré žiada povolenie, a 

 poskytol dôkazy v dokumentácii priloženej k žiadosti o povolenie z predchádzajúceho povolenia pre 
vozidlo. 

Právne predpisy neuvádzajú, aký druh dôkazov môže žiadateľ poskytnúť pre zdokumentovanie oblasti 
použitia, v ktorej boli vozidlá pred zmenou používané. Avšak je to zásadné, keďže vždy nie je možné nájsť 
povolenie alebo akékoľvek iné dokumenty týkajúce sa uvedenia alebo pripustenia daného vozidla 
do prevádzky v členskom štáte (členských štátoch) alebo v určitej sieti, viacerých sieťach alebo v časti siete. 

 

2. Odporúčaný postup 

Podľa zmien a doplnení v ustanovení 7.2.2.4 TSI WAG a 7.1.4 TSI LOC & PAS, ktoré sa zmenili nariadením 
(EÚ) 2020/387, oblasť použitia RIV/RIC vozidiel po ich zmene, ktorá si vyžaduje nové povolenie podľa 
článku 21 ods. 12 smernice (EÚ) 2016/797 a článku 15 nariadenia (EÚ) 2018/545, sa obmedzí na tú oblasť 
ich použitia, v ktorej boli skutočne používané pred ich zmenou. 

S cieľom zdokumentovať oblasť použitia, v ktorej sa vozidlá predtým používali, agentúra ako povoľujúci 
subjekt vezme do úvahy jednu alebo viac z týchto možností: 

 údaje v národnom registri vozidiel (NRV) v súlade s rozhodnutím 2007/756/ES alebo v Európskom 
centralizovanom virtuálnom registri vozidiel (ECVVR) v súlade s rozhodnutím (EÚ) 2018/1614; 

 záznamy o údržbe od subjektov za údržbu (ECM) alebo zo zmlúv podpísaných so subjektmi 
zodpovednými za údržbu na poskytovanie služieb údržby; 

 dôkazy predložené zo strany manažérov infraštruktúry, pokiaľ ide o prideľovanie kapacity v sieti; 

 dôkazy predložené železničnými podnikmi, pokiaľ ide o zaradenie týchto vozidiel do vlakov 
na pokrytie služieb v niektorých sieťach/tratiach; 

 zmluvy s lízingovými spoločnosťami alebo železničnými podnikmi, pokiaľ ide o poskytovanie služieb 
trakcie v niektorých sieťach/tratiach; 

 podpísané vyhlásenia železničných podnikov, v ktorých sa uvádza aktuálna oblasť použitia vozidiel; 
a/alebo 

 akékoľvek ďalšie vhodné dôkazy. 

Žiadateľ by mal v dokumentácií k žiadosti o povolenie predložiť jasné dôkazy. 

Poznámka: 

Ak sa oblasť použitia obmedzuje iba na jeden členský štát, každé vozidlo by malo byť v členských štátoch 
evidované iba v národnom registri vozidiel (NRV). Akékoľvek ďalšie zmeny v oblasti používania by sa mali 
zaznamenávať iba v tom NRV, v ktorom bolo pôvodné povolenie zapísané do registra. 
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V prípade, ak sa na oblasť použitia vozidla vzťahuje viac ako jeden členský štát, potom by malo byť vozidlo 
registrované len v jednom z príslušných členských štátov a držiteľ by sa mal rozhodnúť, v ktorom z dotknutých 
členských štátov chce svoje vozidlo zaregistrovať. Pre vozne v súlade s odsekom 7.1.2 prílohy k TSI WAG, by sa 
mal držiteľ vozidla rozhodnúť, v ktorom členskom štáte by malo byť jeho vozidlo zaregistrované. Ak držiteľ 
zaregistruje svoje vozidlá, je potrebné uviesť aj všetky členské štáty, v ktorých je vozidlo povolené vrátane 
oblasti jeho použitia, na ktorú sa povolenie vzťahuje. 

Ak je oblasť použitia tohto vozidla rozšírená: 

 vozidlo by sa malo zaregistrovať len v národnom registri vozidiel toho členského štátu, v ktorom bolo 
vozidlo pôvodne schválené (zaregistrované). 

 držiteľ by mal požiadať registrujúci subjekt o aktualizáciu registrácie s odkazom aj na povolenie typu 
vozidla vzťahujúce sa na rozšírenú oblasť jeho použitia. 

 

3. Právny rámec 

a) Smernica (EÚ) 2016/797 

› článok 54 ods. 2  Prechodný režim používania vozidiel 

„Povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky, ktoré sa udelili podľa odseku 1, a všetky ďalšie 
povolenia, ktoré sa udelili pred 15. júnom 2016, vrátane povolení vydaných podľa medzinárodných 
dohôd, najmä RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) a RIV (Regolamento Internazionale 
Veicoli), ostávajú v platnosti v súlade s podmienkami, za akých boli udelené.“ 

 
b) Nariadenie (EÚ) 2020/387 

› článok 1  Zmeny TSI WAG 

„nariadenie (EÚ) č. 321/2013 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

(1) Článok 3 písm. d) sa mení a dopĺňa takto: 

„d) ak sa oblasť použitia rozšíri v súlade s článkom 54 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/797, uplatňujú 
sa ustanovenia oddielu 7.2.2.4 prílohy k tomuto nariadeniu“ 

(2) Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.“ 
 

› príloha I  

„Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 321/2013 sa mení a dopĺňa takto: [...] 

(10) dopĺňa sa odsek 7.2.2.4, ktorý znie: 

„7.2.2.4. Pravidlá týkajúce sa rozšírenia oblasti používania pre existujúce jednotky, ktoré majú 
povolenie v súlade so smernicou 2008/57/ES alebo boli v prevádzke pred 19. júlom 2010 

[...] 

(7) V súlade s článkom 54 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797, vozne používané v rámci 
Regolamento Internazionale Veicoli“ (RIV) sa považujú za povolené v súlade 
s podmienkami, za ktorých sa doteraz používali vrátane oblasti použitia, kde sú 
prevádzkované. Ak sa vykonala zmena, ktorá si vyžaduje nové povolenie na účely uvedenia 
na trh v súlade s článkom 21 ods. 12 smernice (EÚ) 2016/797, zostáva v prípade vozňov 
pripustených na základe aktuálnej dohody RIV oblasť použitia, kde sa prevádzkujú, 
nezmenená, a to bez ďalších kontrol nezmenených častí vozňov.“ 

[...]“. 
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› článok 2  Zmeny TSI LOC & PAS 

„nariadenie (EÚ) č. 1302/2014 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

(1) Článok 3 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto: 

„TSI sa neuplatňuje na existujúce železničné koľajové vozidlá v rámci železničného systému 
v Únii, ktoré sú k 1. januáru 2015 už uvedené do prevádzky na celej železničnej sieti 
ľubovoľného členského štátu, alebo na jej časti, okrem prípadu 

(a) keď sú predmetom obnovy alebo modernizácie v súlade s oddielom 7.1.2 prílohy 
k tomuto nariadeniu, alebo 

(b) keď sa oblasť použitia rozšíri v súlade s článkom 54 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/797 
a v takom prípade sa uplatňujú ustanovenia oddielu 7.1.4 prílohy k tomuto nariadeniu. 

(2) Úvodná časť druhého pododseku článku 11 ods. 1 sa nahrádza takto: 

„Naďalej sa však bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 7.1.1.4 až 7.1.1.8 prílohy, uplatňujú 
na:“; 

(3) Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.“ 
 

› príloha II  

„Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1302/2014 sa mení a dopĺňa takto: [...] 

(7) Dopĺňa sa odsek 7.1.4, ktorý znie: 

„7.1.4. Pravidlá rozšírenia oblasti použitia existujúcich železničných koľajových vozidiel, ktorým sa 
udelilo povolenie v súlade so smernicou 2008/57/ES alebo boli v prevádzke pred 19. júlom 2010 

[...] 

(7)  V súlade s článkom 54 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 sa osobné vozne používané 
na základe dohody Regolamento Internazionale Carrozze (RIC) považujú za povolené 
v súlade s podmienkami, za ktorých sa doteraz používali, vrátane oblasti použitia, kde sa 
prevádzkujú. Ak sa vykonala zmena, ktorá si vyžaduje nové povolenie na účely uvedenia 
na trh v súlade s článkom 21 ods. 12 smernice (EÚ) 2016/797, zostáva v prípade osobných 
vozňov pripustených na základe aktuálnej dohody RIC oblasť použitia, kde sa prevádzkujú, 
nezmenená, a to bez ďalších kontrol nezmenených častí vozňov.“ 

[...]“. 


