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Účelom tohto dokumentu je podporiť harmonizovaný prístup EÚ k procesu bezpečnostnej certifikácie. Tí, ktorí sa zaoberajú týmto 

objasnením, sa vyzývajú, aby ho dobrovoľne uplatňovali. 

Tento dokument je právne nezáväzným usmernením Železničnej agentúry Európskej únie. Nie sú ním dotknuté rozhodovacie procesy 

stanovené v platných právnych predpisoch EÚ. Záväzný výklad práva Únie je navyše vo výlučnej právomoci Súdneho dvora Európske j 

únie. 
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1. Opis problému 

V súlade s článkom 10 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798 a článkom 3 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2018/763, ak žiadateľ vo svojej 
žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie uvedie, že má v úmysle prevádzkovať dopravu na staniciach v susedných 
členských štátoch s podobnými charakteristikami siete a podobnými prevádzkovými predpismi, ak sa tieto stanice 
nachádzajú v blízkosti hraníc, jednotné bezpečnostné osvedčenie platí aj pre takéto stanice bez toho, aby požiadal  
o rozšírenie oblasti činnosti, a to po konzultácii bezpečnostného certifikačného orgánu s vnútroštátnymi bezpečnostnými 
orgánmi susedných členských štátov. 

V prípade, že bezpečnostným certifikačným orgánom je Železničná agentúra Európskej únie (Agentúra), možno si položiť 
otázku, ako by mal fungovať konzultačný postup (t. j. kto má konzultovať a na aký účel). 

V právnych predpisoch EÚ sa neuvádza žiadna harmonizovaná definícia pojmu pohraničná stanica, hoci uvedené 
ustanovenia definujú konkrétne právne dôsledky pre „stanicu v blízkosti hraníc s podobnými charakteristikami siete  
a podobnými prevádzkovými pravidlami“. Odlišný výklad významu pohraničnej stanice by sa mohol stať prekážkou 
praktického uplatňovania právnych ustanovení. 

Okrem toho môžu existovať medzinárodné alebo dvojstranné dohody na akejkoľvek úrovni (napr. členské štáty, 
vnútroštátne bezpečnostné orgány, manažéri infraštruktúry) s cieľom regulovať spôsob prevádzky takýchto staníc, ktoré 
sa netýkajú záležitostí bezpečnostnej certifikácie (napr. úlohy a povinnosti vnútroštátnych bezpečnostných orgánov  
a koncepcia vnútroštátnych bezpečnostných predpisov), ktorými sa zaoberá smernica (EÚ) 2016/798. Rôznorodosť 
prístupov v celej EÚ vedie k nesprávnemu vnímaniu a nedostatočnej transparentnosti pre všetky dotknuté strany, čo 
bráni fungovaniu jednotného európskeho železničného priestoru. 

Neexistuje ani harmonizovaný prístup k tomu, aké konkrétne informácie majú železničné podniky, ktoré prevádzkujú 
alebo zamýšľajú prevádzkovať na pohraničných staniciach, poskytnúť bezpečnostnému certifikačnému orgánu vo svojej 
žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie. To môže spôsobiť žiadateľovi dodatočné zaťaženie a náklady v jednotnom 
európskom železničnom priestore. Za takýchto okolností je potrebná ďalšia koordinácia medzi vnútroštátnymi 
bezpečnostnými orgánmi, ktorá nemusí byť zlučiteľná s časovým rámcom, ktorý má k dispozícii bezpečnostný certifikačný 
orgán a vnútroštátny bezpečnostný orgán na posúdenie. Okrem toho rozsah posúdenia nemusí byť dostatočný 
požiadavkám príslušným pre pohraničný úsek. V dôsledku toho sa vnútroštátne pravidlá uplatniteľné na celú sieť môžu 
uplatňovať bez ohľadu na charakteristiky siete a prevádzkové pravidlá špecifické pre daný pohraničný úsek. Vzhľadom  
na to, že vnútroštátne bezpečnostné orgány, ktoré sa zaoberajú pohraničnými stanicami nachádzajúcimi sa v ich 
členských štátoch, nie sú súčasťou oblasti činnosti uvedenej v žiadosti predloženej na jednotnom kontaktnom mieste, 
spôsob zhromažďovania príslušných informácií o prevádzkových pravidlách a charakteristikách siete pohraničných staníc 
a súvisiacich povinnostiach nemusí byť správny, pokiaľ ide o žiadosti, pre ktoré je Agentúra bezpečnostným certifikačným 
orgánom. 

Ak neexistujú cezhraničné dohody alebo individuálne konzultácie, ktoré by umožňovali uplatňovanie ustanovení článku 
10 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798, dotknuté železničné podniky nemajú inú možnosť, ako rozšíriť svoju oblasť činnosti 
na tie členské štáty, v ktorých sa nachádzajú pohraničné stanice alebo uzavrieť partnerské dohody s inými železničnými 
podnikmi, ktoré sú držiteľmi platných bezpečnostných osvedčení (pokiaľ neprijmú obchodné rozhodnutie 
neprevádzkovať dopravu na týchto staniciach). Ide tak o jasné porušenie zásady, že jednotné bezpečnostné osvedčenie 
má byť platné bez rozšírenia oblasti činnosti železničných podnikov, ktoré prevádzkujú dopravu do staníc v blízkosti hraníc 
v susedných členských štátoch. 

 

2. Vysvetlenie 

a) Význam pohraničnej stanice 

Cezhraničná doprava (prevádzka) alebo cezhraničné železničné služby sa týkajú pohraničného prechodu železníc  
vrátane postupov požadovaných na pohraničných staniciach alebo na pohraničnom úseku železničných tratí s cieľom 
umožniť železničným podnikom vykonávať cezhraničnú železničnú dopravu. Cezhraničné dohody, na ktoré sa vzťahuje 
vymedzenie pojmu v článku 3 ods. 13 smernice 2012/34/EÚ, sú dohody obsahujúce ustanovenia, ktoré uľahčujú 
prekračovanie hraníc zo strany železničných podnikov na pohraničných úsekoch železničných tratí  
a v pohraničných/výmenných staniciach. 

Na účely procesu bezpečnostnej certifikácie podľa smernice (EÚ) 2016/798 a podľa jej článku 10 ods. 8 sú pohraničné 
stanice takými stanicami, ktoré spĺňajú tieto kritériá: 
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a) stanice v susedných členských štátoch a 

b) s podobnými charakteristikami siete a 

c) upravené podobnými prevádzkovými predpismi a 

d) keď sa tieto stanice nachádzajú v blízkosti hraníc členského štátu EÚ. 

Pojem „podobný“ nemusí nevyhnutne znamenať „to isté/rovnaké“. 

Tradične sa pojem „pohraničný úsek“ používa na opis úseku medzi dvoma stanicami, kde sa hranice nachádzajú v rámci 
týchto staníc alebo na šírej trati medzi nimi. Môže sa tiež stať, že pohraničný úsek nezahŕňa žiadnu stanicu v susednom 
členskom štáte (napr. úsek trate začínajúci zo stanice v členskom štáte A, prekračujúci členský štát B a končiaci znova  
v stanici v členskom štáte A alebo v členskom štáte C). 

V oblasti hraníc sú technické charakteristiky trate (vrátane staníc) a vlaku záväznými parametrami, ktoré určujú, či je vlak 
kompatibilný s traťou, na ktorej má byť prevádzkovaný. Na určenie toho, či sú charakteristiky siete podobné, sa môžu 
použiť tieto technické aspekty: 

a) Nakladacia miera; 

b) Napájanie; 

c) Konštrukcia trolejového vedenia; 

d) Systém vlakového zabezpečovača; 

e) Rádiokomunikačný systém; 

f) Rozchod koľaje. 

V závislosti od typu rozhrania môžu existovať rôzne riešenia (napr. duplicita infraštruktúry, viacsystémové železničné 
vozidlá) na riešenie technických rozdielov v železničnej infraštruktúre medzi členskými štátmi. 

Rovnako, ako na pohraničnom úseku, by mali prevádzkové pravidlá v zásade platiť až po pohraničnú stanicu susedného 
členského štátu. Na určenie toho, či sú prevádzkové predpisy podobné, sa môžu použiť tieto prevádzkové aspekty: 

a) Príslušné informácie o pohraničnom úseku (napr. schematický diagram trate s polohami návestidiel, polohami 
jednotlivých zariadení na trati a so všetkými osobitosťami trasy) vrátane miestnych prevádzkových pravidiel; 

b) Riadenie kompetencií zamestnancov (vedomosti o trati, odborná príprava a jej vyhodnocovanie); 

c) Dorozumievací jazyk (jazyky) (komunikácia s manažérom infraštruktúry); 

d) Riešenie núdzových situácií (kontaktné informácie v prípade incidentu/nehody); 

e) Typ/registrácia hnacích vozidiel/ostatných vozidiel; 

f) Zostava vlaku a spôsob prípravy vlaku. 

Schválenie prevádzky do pohraničných staníc v zmysle smernice (EÚ) 2016/798 sa v každom prípade ponecháva  
na diskusiu medzi členskými štátmi, vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi prípadne manažérmi infraštruktúry. 

 

b) Žiadosť a postup konzultácie 

Pred predložením žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie do Agentúry by mal železničný podnik (t. j. budúci 
žiadateľ) kontaktovať príslušný vnútroštátny bezpečnostný orgán, aby mu tento potvrdil, či: 

 stanica alebo stanice na jeho území sú pohraničnými stanicami podľa uvedených kritérií podľa smernice (EÚ) 
2016/798, 

 sa existujúca cezhraničná dohoda (dohody) alebo individuálne dojednania vzťahujú na pohraničnú (-é) stanicu 
(-e), ktorú (-é) zamýšľa obsluhovať. 

Železničný podnik by mal už pri príprave svojej žiadosti v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/763 poskytnúť 
dôkazy preukazujúce súlad s príslušnými požiadavkami týkajúcimi sa cezhraničnej prevádzky, a ak sa ho to týka, aj 
s prihliadnutím na všetky cezhraničné dohody. 
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Ak už vnútroštátny bezpečnostný orgán uverejnil informácie o tom, aké sú tieto požiadavky v príručke k žiadosti o vydanie 
jednotného bezpečnostného osvedčenia, žiadateľ by to mal zohľadniť pri predkladaní svojej žiadosti. Ak sa tak nestane, 
žiadateľ by sa mal bezodkladne skontaktovať s vnútroštátnym bezpečnostným orgánom s cieľom zistiť príslušné 
požiadavky. 

V prípadoch, keď pôsobí ako bezpečnostný certifikačný orgán Agentúra, má právnu zodpovednosť konzultovať  
s vnútroštátnym bezpečnostným orgánom členského štátu, v ktorom sa nachádza pohraničná (-é) stanica (-e) podľa 
článku 3 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2018/763. 

Konzultácia je proces, ktorý neznamená, že medzi susednými členskými štátmi alebo ich príslušnými vnútroštátnymi 
bezpečnostnými orgánmi musí existovať formálna dohoda. Po konzultácii vnútroštátny bezpečnostný orgán členského 
štátu, v ktorom sa nachádza pohraničná (-é) stanica (-e), potvrdí Agentúre, že príslušné požiadavky týkajúce sa príslušných 
cezhraničných úsekov a pohraničných staníc sú splnené. 

Medzinárodné dohody uzavreté medzi susednými členskými štátmi na uľahčenie cezhraničnej prevádzky sa môžu 
uplatňovať aj bez toho, aby boli dotknuté povinnosti železničného podniku vlastniť platné (jednotné) bezpečnostné 
osvedčenie na prevádzku na železničnej sieti (železničných sieťach), alebo povinnosti vnútroštátnych bezpečnostných 
orgánov stanovené v článku 3 ods. 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/763 a pravidlá týkajúce sa rozšírenej 
oblasti činnosti platného jednotného bezpečnostného osvedčenia. 

Ak takéto dohody neexistujú, v súlade s článkom 10 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798 sa môžu uskutočniť aj individuálne 
konzultácie. Vnútroštátny bezpečnostný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza pohraničná (-é) stanica (-e), 
poskytne Agentúre svoje stanovisko k splneniu príslušných požiadaviek zo strany žiadateľa. 

Táto konzultácia sa môže uskutočniť prostredníctvom e-mailu alebo priamo prostredníctvom jednotného kontaktného 
miesta. Vnútroštátny bezpečnostný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza pohraničná (-é) stanica (-e), oznámi 
Agentúre výsledok tejto konzultácie, ktorá ju následne zaznamená v jednotnom kontaktnom mieste, a v prípade potreby 
poskytne aj odkaz na príručku vnútroštátneho bezpečnostného orgánu k vydávaniu jednotných bezpečnostných 
osvedčení alebo cezhraničnú dohodu, v ktorej sa odkazuje na prevádzkové predpisy a charakteristiky siete pohraničných 
staníc na jeho území. 

V každom prípade sa odporúča, aby: 

• po konzultácii nasledovalo posúdenie, ktoré vykoná vnútroštátny bezpečnostný orgán, s ohľadom  
na prevádzkové a technické špecifiká pohraničného úseku vrátane otázok týkajúcich sa kompetencií personálu 
a spôsobe dorozumievania sa; 

• vnútroštátne bezpečnostné orgány vo svojich príručkách stanovili a viedli zoznam pohraničných staníc,  
príslušné prevádzkové požiadavky a požiadavky železničnej siete. 

 

3. Právny rámec 

a) smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc 

Článok 10 - Jednotné bezpečnostné osvedčenie 

8. Ak sa oblasť činnosti obmedzuje na jeden členský štát, vnútroštátny bezpečnostný orgán tohto členského 
štátu môže na vlastnú zodpovednosť, a ak o to žiadateľ požiada, vydať jednotné bezpečnostné osvedčenie. 
Na účely vydávania takýchto osvedčení, vnútroštátny bezpečnostný orgán posudzuje spis vo vzťahu  
k všetkým prvkom uvedeným v odseku 3 a uplatňuje praktické dojednania, ktoré sa stanovia  
vo vykonávacom predpise uvedenom v odseku 10. V rámci uvedených posúdení je vnútroštátny 
bezpečnostný orgán oprávnený uskutočniť návštevy a kontroly v priestoroch železničného podniku  
a vykonávať audity. Do jedného mesiaca od prijatia žiadosti žiadateľa vnútroštátny bezpečnostný orgán 
informuje žiadateľa, že spis je úplný, alebo požiada o príslušné dodatočné informácie. Jednotné 
bezpečnostné osvedčenie platí bez rozšírenia oblasti činnosti aj v prípade železničných podnikov, ktoré 
zabezpečujú dopravu do staníc v susedných členských štátoch s podobnými charakteristikami siete  
a podobnými prevádzkovými predpismi, pokiaľ sa tieto stanice nachádzajú v blízkosti hraníc, po konzultácii 
s príslušnými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi. Táto konzultácia sa môže uskutočňovať v závislosti 
od každého individuálneho prípadu alebo na základe cezhraničnej dohody medzi členskými štátmi alebo 
vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi. 
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b) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické opatrenia  
na vydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 

Článok 3 - Zodpovednosti agentúry a vnútroštátnych bezpečnostných orgánov 

11. Ak žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie, že plánuje prevádzku do staníc v susedných členských štátoch  
s podobnými charakteristikami siete a prevádzkovými predpismi, pričom tieto stanice sú blízko hraníc, 
jednotné bezpečnostné osvedčenie platí aj pre tieto stanice, pričom nie je potrebné žiadať o rozšírenie oblasti 
činnosti, avšak bezpečnostný certifikačný orgán musí vec vopred prekonzultovať s vnútroštátnymi 
bezpečnostnými orgánmi susedných členských štátov. Pred tým, ako bezpečnostný certifikačný orgán vydá 
jednotné bezpečnostné osvedčenie, vnútroštátne bezpečnostné orgány dotknutých členských štátov mu 
potvrdia, že sú splnené príslušné oznámené vnútroštátne pravidlá a záväzky vyplývajúce z príslušných 
cezhraničných dohôd. 


