
 
Lepší železničný systém pre našu 

spoločnosť. 

Vysvetľujúca poznámka 
Uplatňovanie vnútroštátnych správnych predpisov 

ERA1208 – 006 V 1.0 

Vysvetľujúca poznámka 

Uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel správneho konania v procese bezpečnostnej 

certifikácie, keď je agentúra bezpečnostným certifikačným orgánom 

 

 

Účelom tohto dokumentu je podporiť harmonizovaný prístup EÚ k procesu bezpečnostnej certifikácie. Osoby, ktorých sa toto 

objasnenie týka, sa vyzývajú, aby ho uplatňovali dobrovoľne. 

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

podľa príslušných právnych predpisov EÚ. Okrem toho záväzný výklad práva Únie patrí do výlučnej právomoci Súdneho dvora 

Európskej únie. 
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ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE Vysvetľujúca poznámka 
Uplatňovanie vnútroštátnych správnych predpisov 

ERA1208 – 006 V 1.0 

1. Popis problému 

Železničný podnik, ktorý žiada o jednotné bezpečnostné osvedčenie, musí predložiť súbor so žiadosťou, ktorý spĺňa tak 

uplatniteľné požiadavky EÚ, ako aj požiadavky stanovené vo vnútroštátnych predpisoch oznámených v súlade  

s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798. 

Žiadatelia by zároveň mohli podliehať pravidlám vnútroštátneho správneho konania, ako sa stanovuje  
vo vnútroštátnych správnych predpisoch alebo vnútroštátnych kódexoch správneho konania členských štátov EÚ, alebo 
tak, ako ich určili vnútroštátne bezpečnostné orgány. Takéto pravidlá môžu vytvárať dodatočné náklady a náklady, 
ktoré znášajú žiadatelia. 

 

2. Vysvetlenie 

Každý žiadateľ má právo kedykoľvek pripraviť a predložiť platné žiadosti cez jednotné kontaktné miesto v súlade  

s platnými právnymi predpismi EÚ v oblasti železničnej dopravy, špecifikáciami a podmienkami použitia jednotného 

kontaktného miesta. 

Keď agentúra pôsobí ako orgán bezpečnostnej certifikácie, žiadosť o jednotné bezpečnostné osvedčenie sa predkladá 

agentúre, ktorá musí žiadosť postúpiť národnému bezpečnostnému orgánu alebo orgánom, ktoré sa zaoberajú 

oblasťou činnosti, s cieľom riešiť vnútroštátnu časť predpisov. V takýchto prípadoch dodržiavanie akýchkoľvek 

formálnych a zásadných pravidiel, požiadaviek, predpokladov alebo podmienok spojených s administratívnymi 

otázkami, ako napríklad: 

> finalizácia a formálne predloženie žiadosti v jednotnom kontaktnom mieste; 

> obsah oficiálneho potvrdenia o prijatí žiadosti agentúrou; 

> požiadavka podpisu žiadosti v jednotnom kontaktnom mieste a v stanoviskách agentúry vrátane konečných 

rozhodnutí; a 

> akékoľvek iné príslušné rozhodné právo EÚ. 

patrí do výlučnej zodpovednosti agentúry, ktorá vymedzuje príslušné špecifikácie. 

V dôsledku toho, pokiaľ ide o uvedené administratívne otázky, všetky národné bezpečnostné orgány zapojené  
do posudzovania žiadosti (keď agentúra koná ako orgán bezpečnostnej certifikácie) by mali považovať každú žiadosť 
predloženú v jednotnom kontaktnom mieste za platnú, aj vzhľadom na to, že ak agentúra koná ako orgán 
bezpečnostnej certifikácie, podlieha právu EÚ a nie vnútroštátnym požiadavkám stanoveným vo vnútroštátnom 
správnom práve členských štátov EÚ. 
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