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ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Cílem evropské železniční dopravní politiky je vytvořit jednotný železniční prostor. Otevření
tohoto odvětví hospodářské soutěži, které bylo zahájeno v roce 2001, bylo v průběhu deseti
let upraveno třemi balíčky a jedním přepracováním. Čtvrtý balíček, zaměřený na dokončení
liberalizace železniční dopravy, přijal Evropský parlament v plném rozsahu v prvním čtení
(únor 2014), a pokud jde o technický pilíř, též ve druhém čtení (28. dubna 2016).

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Čl. 100 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

CÍLE

Společná dopravní politika, která má zaručit spravedlivé podmínky soutěže a zajistit volné
poskytování služeb, vyžaduje provedení harmonizace pravidel v oblasti techniky, správy
a bezpečnosti. Postupná harmonizace těchto požadavků je nezbytná pro interoperabilitu
jednotlivých vnitrostátních železničních systémů. Určitá harmonizace může být nutná také
v oblasti opatření na ochranu životního prostředí či spotřebitelů, aby nedocházelo k narušení
hospodářské soutěže a aby byl zjednodušen přístup novým podnikům.
Plán Komise s názvem „Doprava 2050“ stanoví následující cíle: z dlouhodobého hlediska
dokončit evropskou vysokorychlostní železniční síť; ze střednědobého hlediska (do roku 2030)
ztrojnásobit délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční
síť ve všech členských státech. Dále žádá, aby přeprava většiny objemu cestujících na střední
vzdálenost probíhala do roku 2050 po železnici.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Interoperabilita
Směrnicí 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského
vysokorychlostního železničního systému a směrnicí 2001/16/ES ze dne 19. března 2001
o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému zahájila Evropská unie
proces, který měl umožnit běžné využívání různých železničních systémů v členských státech
a bezpečný a bezproblémový přechod z jedné vnitrostátní sítě do druhé. V rámci této
směrnice bylo vypracováno již několik technických řešení (tzv. technické specifikace pro
interoperabilitu, TSI). Tato řešení byla v prvé řadě zaměřena na nejdůležitější hlediska, jako jsou
řízení a bezpečnost vlaků, signalizace, telematické aplikace pro nákladní dopravu, kvalifikace
personálu v přeshraniční dopravě, nákladní vagony a emise hluku.
Obě uvedené směrnice byly pozměněny a aktualizovány směrnicí 2004/50/ES ze dne
29. dubna 2004. Pole působnosti směrnice o konvenčních železničních systémech se rozšířilo na
celou evropskou železniční síť, aby se tak splnily požadavky pro úplné otevření železniční sítě
pro služby vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy (v lednu 2007) a mezinárodní osobní
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dopravy (leden 2010). Směrnice 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 pozměněná směrnicemi
2009/131/ES a 2011/18/EU zapracovala předchozí směrnice do jednoho textu. Ústředním
prvkem směrnice je zásada vzájemného uznávání: je-li vozidlo prověřeno a schváleno jedním
členským státem, mohou ostatní členské státy dále prověřovat pouze parametry týkající se
konkrétně technické kompatibility vozidel s jejich sítěmi. Čtvrtý železniční balíček tuto zásadu
vypustí, aby se posílila úloha agentury (viz bod B níže).
S cílem omezit technické překážky interoperability vlaků podepsali zástupci železničního
odvětví a Komise v roce 2005, 2008 a 2012 memoranda o porozumění o zavedení a rozvoji
evropského systému železniční signalizace (European Rail Traffic Management System –
ERTMS/ETCS), jehož cílem je sjednotit dvacet různých systémů signalizace, které se v Evropě
používají, a zavést jednotnou automatickou kontrolu rychlosti založenou na nejnovějších
poznatcích v oblasti telekomunikačních technologií. V červenci 2009 schválila Komise
evropský plán, který předpokládá postupné zavádění systému ERTMS na hlavních evropských
železničních tratích v příštích přibližně deseti letech (další podrobnosti viz zpráva koordinátora
Karla Vincka z roku 2013).
Od 1. ledna 2007 je vnitrostátní a mezinárodní nákladní doprava zcela otevřena hospodářské
soutěži. Pro zboží, které překračuje hranice několika členských států, určila Evropská unie devět
evropských koridorů pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (nařízení (EU) č. 913/2010 ze
dne 22. září 2010), a to s cílem zajistit optimální využití mezinárodní sítě nákladní dopravy,
zlepšit její interoperabilitu, a tím zvýšit konkurenceschopnost železnice ve vztahu k jiným
druhům dopravy pro zboží, které překračuje hranice několika členských států.
B. Evropská agentura pro železnice
S cílem zlepšit interoperabilitu a bezpečnosti evropského železničního systému byla nařízením
(ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 zřízena Evropská agentura pro železnice se sídlem
v Lille a Valenciennes ve Francii. Hlavním úkolem agentury je sbližování, registrace a
kontrola technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které musí zahrnovat celý evropský
železniční systém, a vypracování společných bezpečnostních cílů pro evropské železnice.
Agentura sama nemá žádnou rozhodovací pravomoc, ale pomáhá Komisi vypracovávat návrhy
rozhodnutí. Nařízením (ES) č. 1335/2008 ze dne 16. prosince 2008 byly agentuře svěřeny
nové úkoly, které vyplývají ze změn zavedených směrnicemi o bezpečnosti železnic (2004/49/
ES) a o interoperabilitě železničního systému (2008/57/ES). Po přijetí čtvrtého železničního
balíčku se Evropská agentura pro železnice stala jediným orgánem příslušným pro vydávání
povolení pro vozidla (lokomotivy a vagóny) určená pro přeshraniční činnost, jakož i pro
udělování osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky působící v několika členských
státech. Hlavním cílem revize směrnice 2004/49/ES byl přechod na jednotné osvědčení
o bezpečnosti ve Společenství.
C. Sociální harmonizace
Směrnice 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 upravuje pracovní podmínky mobilních
pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě. Směrnice je
založena na dohodě mezi evropskými sociálními partnery v odvětví železnic. Cílem směrnice
2007/59/ES ze dne 23. října 2007 je harmonizovat minimální požadavky v oblasti kvalifikace
a certifikace strojvedoucích v EU. Podle ní musí být každý strojvedoucí držitelem licence
(která stvrzuje, že splňuje minimální požadavky v oblasti zdraví, základního odborného
vzdělání a všeobecných profesních znalostí) a osvědčení o harmonizovaném doplňkovém
školení. Především musí mít strojvedoucí osvědčení, jimiž doloží, že prošli zvláštním školením
ohledně provozu na příslušných tratích, řízení příslušného materiálu a dodržování provozních

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_en.pdf
http://www.europaforum.public.lu/en/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
http://www.europaforum.public.lu/en/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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a bezpečnostních předpisů vydaných daným podnikem. Na tomto základě směrnice předpokládá
vzájemné uznávání osvědčení.
Od října roku 2011 jsou osvědčení nebo licence vydávány strojvedoucím, kteří zajišťují
přeshraniční provoz, kabotáž nebo nákladní dopravu v jiném členském státě, nebo kteří pracují
nejméně ve dvou členských státech.
Směrnice mimo jiné stanoví úkoly, které musí plnit příslušné orgány členských států,
strojvedoucí a další subjekty v tomto odvětví, především železniční podniky, provozovatelé
infrastruktury a vzdělávací zařízení. Železniční podniky, které jsou držiteli bezpečnostního
osvědčení, jsou povinny vést rejstřík všech dodatečných potvrzení.
D. Přístup podniků působících v oblasti železniční dopravy k výkonu činnosti
Směrnice 95/18/ES ze dne 19. června 1995 stanoví, že aby mohl železniční podnik uplatnit
svůj nárok na přístup k infrastruktuře všech členských států, musí být držitelem licence. Tuto
licenci vydává, jsou-li splněny určité společné podmínky (bezúhonnost, finanční a odborná
způsobilost), členský stát, v němž má podnik své sídlo. Tuto směrnici změnila směrnice
2001/13/ES ze dne 26. února 2001, která stanoví (bezpečnostní, technické, hospodářské a
finanční) podmínky pro výkon činnosti železničního dopravce, které jsou platné na celém území
Společenství a upravují postup udělování povolení k využívání služeb železniční nákladní
dopravy v rámci evropské přeshraniční sítě.
Směrnice 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského
železničního prostoru, chápaná také jako přepracování prvního železničního balíčku, nahradila
a zrušila tři směrnice 2001/12/ES, 2001/13/ES a 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 (viz bod F).
E. Hluk působený vlaky
Směrnice 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 (o hluku) o hodnocení a řízení hluku ve venkovním
prostředí je základem pro přijímání opatření Společenství určených ke snížení emisí hluku
působeného železničními vozidly a infrastrukturou. Na základě této směrnice byly v roce 2003
schváleny hlavní směry pro metody výpočtu hluku způsobeného vlaky a v červnu 2006 vstoupily
v platnost hraniční hodnoty emisí hluku určené pro vozový park používaný v Unii. V dubnu
2011 byly novým rozhodnutím Komise revidovány specifikace TSI týkající se vozového parku
železničního systému.
Dne 8. července 2008 zveřejnila Komise sdělení o opatřeních na snížení hluku ze železniční
dopravy zaměřených na stávající vozový park (COM(2008)0432), v němž stanoví cíl
modernizace všech nákladních vozů a konečný termín jejího uskutečnění – rok 2015. Směrnice
2012/34/EU rovněž předpokládá upravení výše poplatků podle oblastí dotčených hlukem, a to
s cílem podpořit vybavení vagonů méně hlučnými brzdami (evropský vlakový zabezpečovací
systém ETCS). Poplatky za infrastrukturu jsou odstupňovány podle hluku a měly by na prvním
místě platit pro nákladní vozy, které nedodržují specifikace TSI pro „Kolejová vozidla – hluk“
transevropského konvenčního železničního systému.
F. Přepracování prvního balíčku (již přijatého) a čtvrtého železničního balíčku (který je nyní
projednáván)
Směrnice 2012/34/EU o jednotném evropském železničním prostoru, který má být vytvořen
do poloviny roku 2015, v jediném textu sdružuje zásady pro rozvoj železnic (zaměřené mimo
jiné na odlišení provozování infrastruktury a dopravních služeb), vydávání licencí železničním
podnikům a zpoplatňování infrastruktury. Tato směrnice posiluje hospodářskou soutěž obecně,
a to tím, že stanoví větší transparentnost podmínek přístupu na trh, jasné oddělení účetnictví

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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a nezávislost a posilování vnitrostátních regulačních orgánů. Podrobněji určuje podmínky pro
přístup k síti, ke službám a k pravidlům v oblasti zpoplatnění.
V lednu 2013 dále Komise předložila balíček šesti legislativních návrhů, tzv. „čtvrtý železniční
balíček“, jehož cílem je dokončit jednotný evropský železniční prostor a zlepšit interoperabilitu.
Především se jedná o to, aby bylo nejpozději v prosinci 2019 možné smlouvy o veřejných
službách na domácím trhu uzavírat na základě soutěže konkurenčních subjektů s cílem zlepšit
kvalitu a účinnost vnitrostátních služeb osobní železniční dopravy. Zejména čtvrtý balíček, který
Evropský parlament již přijal v prvním čtení, má změnit následující akty, které jsou součástí
technického pilíře (a), b), c)) a politického pilíře (d), e), f)):

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004
o zřízení Evropské agentury pro železnice (viz bod B výše),

b. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008
o interoperabilitě (viz body A a B výše),

c. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004, která
pro přístup k infrastruktuře všem železničním podnikům ukládá povinnost získat
osvědčení o bezpečnosti (viz bod B),

d. nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 ze dne 26. června 1969 o společných pravidlech
normalizace účtů železničních podniků,

e. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007
o povinnostech veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici,

f. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012
o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (viz body D a E výše),

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V rámci svých legislativních pravomocí Evropský parlament většinu harmonizačních návrhů
Komise podpořil, trval však na několika bodech:
— v usneseních ze dne 15. června 2006 a ze dne 11. března 2008 týkajících se politiky

udržitelné dopravy Evropský parlament důrazně podpořil zavedení systému zabezpečení,
řízení a signalizace ERTMS/ETCS s cílem odstranit technické překážky a zapojil se do
budování jednotného evropského železničního prostoru;

— v usnesení z března 2009 o usnesení o ekologizaci dopravy a o internalizaci externích
nákladů Parlament požádal Komisi, aby neprodleně předložila konkrétní návrhy týkající
se všech druhů dopravy a aby následně předložila obecné schéma výpočtu a započtení
externích nákladů a posouzení dopadů podle srozumitelného vzoru. Poté Komisi vyzval,
aby předložila návrh směrnice o výběru poplatků – upravených v závislosti na hladině
hluku – za lokomotivy a vagóny, která by podnítila železniční podniky, aby svůj vozový
park bezodkladně odhlučnily;

— co se týče oddělení provozování a využívání sítí, Parlament dne 26. února 2014 přijal
text (o čtvrtém balíčku), který členským státům zajišťuje určitou flexibilitu ve volbě mezi
oddělením na jedné straně a zachováním integrovaných podniků na straně druhé a současně
se neodchyluje od cíle nezávislosti činností provozovatele infrastruktury na činnostech
železničního podniku. Vnitrostátní orgány by mohly otevřít hospodářské soutěži smlouvy
o poskytování služeb nebo je přidělit jedinému hospodářskému subjektu za předpokladu, že
stanoví maximální dobu trvání takových smluv a odůvodní takové přidělení podle kritérií
jako je dochvilnost služeb, nákladová efektivita, četnost přepravních služeb a spokojenost

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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uživatelů. Poslanci sice souhlasí s právem nabízet vnitrostátní služby komerční přepravy
cestujících na základě smluv vzešlých z výběrových řízení, domnívají se však, že lhůta,
v níž vyprší stávající smlouvy a kterou Komise stanovila na rok 2019, je příliš krátká.

— v usnesení ze dne 9. září 2015 o provádění bílé knihy pro oblast železniční
dopravy, Parlament mimo jiné vyzývá k bezodkladnému přijetí čtvrtého železničního
balíčku, který zajistí vyvážené otevření domácího trhu osobní železniční dopravy,
nezávislost provozovatelů infrastruktury, soutěžní zadávací řízení v případě uzavírání
smluv o veřejných službách, co nejvyšší úroveň bezpečnosti a interoperability železnic
a dostatečné lidské a finanční zdroje pro Evropskou agenturu pro železnice jako jednotného
kontaktního místa pro povolování vozidel a osvědčení o bezpečnosti (první odrážka s. 65).

Poté, co Rada dne 10. prosince 2015 přijala postoj v prvním čtení o třech návrzích v rámci
technického pilíře, Parlament tento pilíř čtvrtého železničního balíčku formálně schválil
v druhém čtení. V této souvislosti Parlament dne 28. dubna 2016 přijal následující zprávy:
— doporučení pro druhé čtení: paní Bilbao Barandica (A8–0071/2016) o interoperabilitě

železničního systému týkající se zrušení směrnice 2008/57/ES;

— návrh doporučení pro druhé čtení: pan R. Zīle (A8-0073/2016) týkající se nařízení o
Evropské agentuře pro železnice;

— doporučení pro druhé čtení: pan Cramer (A8-0056/2016) týkající se přezkumu směrnice
2004/49/ES.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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