
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/762 van de Commissie van 8 maart 2018 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden met betrekking tot de eisen voor 
veiligheidsbeheersystemen, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1158/2010 en (EU) nr. 1169/2010 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 129 van 25 mei 2018) 

Bijlage I, punt 2.2.1, „Het hoogste leidinggevende niveau stelt een document op waarin het veiligheidsbeleid van de 
organisatie is beschreven en dat:”: 

in plaats van:  „a)  afgestemd is op het type organisatie en de reikwijdte van de spoorwegactiviteiten;”, 

lezen:  „a)  afgestemd is op het type organisatie en de omvang van de spoorwegactiviteiten;”. 

Bijlage I, punt 3.1.1.1: 

in plaats van:  „a)  inventariseert en analyseert alle operationele, organisatorische en technische risico's die relevant zijn 
voor de aard en reikwijdte van de activiteiten van de organisatie en het gebied waar zij die uitvoert. 
Tot die risico's behoren de risico's die voortvloeien uit menselijke en organisatorische factoren zoals 
de werkdruk, het taakontwerp, de vermoeidheid of de geschiktheid van de procedures, en de 
activiteiten van andere belanghebbenden (zie 1. Context van de organisatie);”, 

lezen:  „a)  inventariseert en analyseert alle operationele, organisatorische en technische risico's die relevant zijn 
voor de aard en omvang van de activiteiten van de organisatie en het gebied waar zij die uitvoert. 
Tot die risico's behoren de risico's die voortvloeien uit menselijke en organisatorische factoren zoals 
de werkdruk, het taakontwerp, vermoeidheid, of de geschiktheid van de procedures, en de 
activiteiten van andere belanghebbenden (zie 1. Context van de organisatie);”. 

Bijlage I, punt 3.1.1.2: 

in plaats van:  „3.1.1.2.  Bij de beoordeling van risico's houdt de organisatie rekening met de noodzaak om een veilige 
werkomgeving, die voldoet aan de toepasselijke wetgeving en met name aan Richtlijn 
89/391/EEG, te concipiëren, in te richten en in stand te houden.”, 

lezen:  „3.1.1.2.  Bij de beoordeling van risico's houdt de organisatie rekening met de noodzaak om een veilige 
werkomgeving, die voldoet aan de toepasselijke wetgeving en met name aan Richtlijn 
89/391/EEG, vast te stellen, daarin te voorzien en in stand te houden.”. 

Bijlage I, punt 4.5.1.1, „Er bestaat een beschrijving van het veiligheidsbeheersysteem, met inbegrip van:”: 

in plaats van:  „d)  de identificatie van de contractanten, partners en leveranciers met een beschrijving van de aard en de 
reikwijdte van de geleverde diensten;”, 

lezen:  „d)  de identificatie van de contractanten, partners en leveranciers met een beschrijving van de aard en de 
omvang van de geleverde diensten;”. 

Bijlage II, punt 1.1: 

in plaats van:  „a)  beschrijft het soort vervoer, de omvang van het vervoer en het exploitatiegebied;”, 

lezen:  „a)  beschrijft de aard en de omvang van de spoorwegactiviteiten;”. 

Bijlage II, punt 1.2, „Voor de toepassing van deze bijlage gelden volgende definities:”: 

in plaats van:  „b)  „reikwijdte” in relatie tot spoorwegactiviteiten door infrastructuurbeheerders: de reikwijdte, 
gekenmerkt door de lengte van het spoorwegnet en de geschatte omvang van de infrastructuurbe
heerder in termen van het aantal werknemers dat in de spoorwegsector actief is.”, 
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lezen:  „b)  „omvang” in relatie tot spoorwegactiviteiten door infrastructuurbeheerders: de omvang, gekenmerkt 
door de lengte van het spoorwegnet en de geschatte omvang van de infrastructuurbeheerder in 
termen van het aantal werknemers dat in de spoorwegsector actief is.”. 

Bijlage II, punt 2.2.1, „Het hoogste leidinggevende niveau stelt een document op waarin het veiligheidsbeleid van de 
organisatie is beschreven en dat:”: 

in plaats van:  „a)  afgestemd is op de aard en reikwijdte van de spoorwegactiviteiten;”, 

lezen:  „a)  afgestemd is op de aard en omvang van de spoorwegactiviteiten;”. 

Bijlage II, punt 3.1.1.1: 

in plaats van:  „a)  inventariseert en analyseert de operationele, organisatorische en technische risico's die relevant zijn 
voor de aard en reikwijdte van de activiteiten van de organisatie en het gebied waar zij die uitvoert. 
Tot die risico's behoren de risico's die voortvloeien uit menselijke en organisatorische factoren zoals 
de werkdruk, het taakontwerp, de vermoeidheid of de geschiktheid van de procedures, en de 
activiteiten van andere belanghebbenden (zie 1. Context van de organisatie);”, 

lezen:  „a)  inventariseert en analyseert de operationele, organisatorische en technische risico's die relevant zijn 
voor de aard en omvang van de activiteiten van de organisatie. Tot die risico's behoren de risico's die 
voortvloeien uit menselijke en organisatorische factoren zoals de werkdruk, het taakontwerp, 
vermoeidheid, of de geschiktheid van de procedures, en de activiteiten van andere belanghebbenden 
(zie 1. Context van de organisatie);”. 

Bijlage II, punt 3.1.1.2: 

in plaats van:  „3.1.1.2.  houdt bij de beoordeling van risico's rekening met de noodzaak om een veilige werkomgeving 
die voldoet aan de toepasselijke wetgeving, en met name aan Richtlijn 89/391/EEG, te 
concipiëren, in te richten en in stand te houden.”, 

lezen:  „3.1.1.2.  Bij de beoordeling van risico's houdt de organisatie rekening met de noodzaak om een veilige 
werkomgeving, die voldoet aan de toepasselijke wetgeving en met name aan Richtlijn 
89/391/EEG, vast te stellen, daarin te voorzien en in stand te houden.”. 

Bijlage II, punt 4.5.1.1, „Er bestaat een beschrijving van het veiligheidsbeheersysteem, met inbegrip van:”: 

in plaats van:  „d)  de identificatie van de contractanten, partners en leveranciers met een beschrijving van de aard en de 
reikwijdte van de geleverde diensten;”, 

lezen:  „d)  de identificatie van de contractanten, partners en leveranciers met een beschrijving van de aard en de 
omvang van de geleverde diensten;”.  
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