Posuzovani žadosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti
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Praha

Nový právní rámec
Předchozí právní rámec

Nový právní rámec

•

Část A osvědčení o bezpečnosti vydaná příslušným
vnitrostátním bezpečnostním orgánem

•

Jednotné osvědčení o bezpečnosti vydané orgánem
vydávajícím osvědčení: NSA nebo agentura

•

Jedno nebo více osvědčení o bezpečnosti část B vydaných
příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány

•

Všechny aplikace spravované prostřednictvím jednotného
kontaktního místa IT v souladu s pravidly stanovenými v
právních předpisech EU

•

Žádosti posuzované v souladu s vnitrostátními předpisy

•

•

Harmonizovaný postup posuzování stanovený v právních
předpisech EU

Postup posuzování stanovený každým vnitrostátním
bezpečnostním orgánem v souladu s jeho vlastními pravidly

•

•

Posouzení na základě kritérií EU (na něž se vztahují
vnitrostátní bezpečnostní orgány) a vnitrostátních pravidel

Posouzení založené na stejnorodých požadavcích na systém
zajišťování bezpečnosti (v souladu s normami systému
řízení ISO), které musí uplatňovat jak orgány, tak žadatelé,
a reorganizované vnitrostátní předpisy

•

Žádná povinnost orgánů předem jednat se žadatelem

•

Úřady musí na požádání nabídnout přípravnou komunikace

Snímek 2

Nový právní rámec
Nařízení č. 2018/763

Nařízení č. 2018/762

Nařízení č. 2019/779

(„Praktická pravidla“)

(požadavky na SMS)

(požadavky na ECM)

Nařízení 2015/995
Nařízení 2019/773

POKYNY ERA

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU

(TSI OPE)

•
•
•

+

+

+

+ Pokyny zveřejní NSAs

+

(vysvětlit vnitrostátní bezpečnostní pravidla + poplatky a platby)

Proces vydávání osvědčení o bezpečnosti je upraven na úrovni EU (požadavky + procedurální aspekty)
Nařízení EU jsou přímo použitelná ve všech členských státech (harmonizace).
Vnitrostátní předpisy (pokud si vzájemně odporují) se na tento konkrétní postup nevztahují.
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Pracovní metoda
• Cílem agentury je posoudit poskytnuté důkazy s cílem získat přiměřenou jistotu, že společnost
splňuje příslušné právní požadavky.
• Jedná se o formální proces založený na auditu, při němž hodnotitelé musí zjistit, jak společnost
bezpečně funguje; neomezuje se pouze na kontrolní seznam dokumentů.
• Pro každou žádost se zřizuje posuzovací tým složený z odborníků agentury ERA a zaměstnanců
vnitrostátního bezpečnostního orgánu z každého členského státu dotčeného v oblasti provozu.
– Posuzovatel(é) agentury ERA odpovídají za posouzení části SMS
– Posuzovatel(é) vnitrostátního bezpečnostního orgánu odpovídají za posouzení vnitrostátní části (částí)
– Zaměstnanci NSA a/nebo nezávislí odborníci mohou být zapojeni do hodnocení části SMS, kteří jménem
agentury ERA pracují jako posuzovatelé.

• Tým pro posuzování pracuje na souboru žádosti, kontroluje důkazy předložené v jednotném
kontaktním místě a případně požaduje dodatečné informace nebo vysvětlení.
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Malá prosba: Evropský průzkum klimatu bezpečnosti železnic
• Agentura provádí Evropský průzkum klimatu bezpečnosti železnic, aby lépe pochopila bezpečnostní
klima evropského železničního odvětví a podpořila rozvoj kultury bezpečnosti železnic v Evropě.
• Průzkum je zaměřen na všechny zaměstnance všech typů železničních organizací
• Odpověď trvá 10 minut a lze ji vyplnit na jakémkoli zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet).
• Je k dispozici ve všech 22 jazycích EU - prostřednictvím odkazu nebo QR kódu.

Zveme vás k účasti na průzkumu
➢ Vyplňte dotazník
➢ Sdílejte průzkum ve své organizaci
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