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ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Európska politika v oblasti železničnej dopravy sa zameriava na vytvorenie jednotného
železničného priestoru. V priebehu desiatich rokov sa otvorenie sektora pre hospodársku
súťaž, ktoré sa začalo v roku 2001, stalo predmetom troch balíkov a jedného prepracovania.
Štvrtý balík zameraný na dokončenie liberalizácie železničnej dopravy bol Európskym
parlamentom prijatý v celosti v prvom čítaní (február 2014) a, pokiaľ ide o technický pilier,
aj v druhom čítaní (28. apríla 2016).

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 100 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

CIELE

Spoločná dopravná politika, ktorá zachováva hospodársku súťaž a zaručuje slobodné
poskytovanie služieb, si vyžaduje harmonizáciu pravidiel v technickej, administratívnej
a bezpečnostnej oblasti. Postupná harmonizácia týchto požiadaviek je nevyhnutná v záujme
interoperability jednotlivých národných železničných systémov. Aj opatrenia na ochranu
životného prostredia a spotrebiteľov si môžu vyžadovať určitú harmonizáciu, aby sa zabránilo
narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa novým spoločnostiam uľahčil prístup na trh.
V pláne Komisie s názvom Doprava 2050 sa stanovujú tieto ciele: z dlhodobého hľadiska
dokončiť európsku vysokorýchlostnú železničnú sieť; zo strednodobého hľadiska (do roku
2030) strojnásobiť dĺžku vysokorýchlostnej siete a zachovať hustú železničnú sieť vo všetkých
členských štátoch. Okrem toho sa tu odporúča, aby sa osobná doprava na stredné vzdialenosti
do roku 2050 z väčšej časti uskutočňovala vlakom.

VÝSLEDKY

A. Interoperabilita
Smernicou 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych
vysokorýchlostných železníc a smernicou 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite
transeurópskeho konvenčného železničného systému Európska únia naštartovala proces, ktorý
má za cieľ všeobecné využívanie rôznych železničných systémov v členských štátoch
a umožnenie hladkého prechodu z jednej vnútroštátnej siete do druhej. V priebehu uplatňovania
týchto smerníc už boli vypracované niektoré technické riešenia (takzvané technické špecifikácie
pre interoperabilitu, STI). Tieto riešenia sa predbežne zameriavajú na najdôležitejšie aspekty,
ako je riadenie a bezpečnosť vlaku, návestenie, telematické aplikácie pre nákladnú dopravu,
kvalifikáciu personálu v cezhraničnej doprave, nákladné vozne a emisie hluku.
Obidve uvedené smernice mení a aktualizuje smernica 2004/50/ES z 29. apríla 2004. Rozsah
pôsobnosti smernice o systéme konvenčných železníc bol rozšírený na celkovú európsku
železničnú sieť s cieľom splniť požiadavky úplného otvorenia železničnej siete pre vnútroštátne
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a zahraničné nákladné dopravné služby (január 2007) a medzinárodnú osobnú dopravu (január
2010). Smernicou 2008/57/ES zo 17. júna 2008 zmenenou smernicami 2009/131/ES a 2011/18/
EÚ sa prepracovali predchádzajúce smernice do jedného textu. Základným prvkom smernice je
zásada vzájomného uznávania: ak vozidlá preveril a povolil jeden členský štát, ďalšie členské
štáty môžu následne preveriť iba parametre, ktoré sa týkajú technického súladu s ich sieťami.
Štvrtý železničný balík túto zásadu zruší, aby sa posilnila úloha agentúry (pozri bod B, uvedený
ďalej v texte).
S cieľom odstrániť technické prekážky interoperability vlakov zástupcovia železničného sektora
a Komisia podpísali v roku 2005, v roku 2008 a v roku 2012, memorandum o porozumení
týkajúce sa zavedenia a rozvoja európskeho systému riadenia železničnej dopravy (European
Rail Traffic Management System – ERTMS/ETCS), ktorého cieľom je zjednotiť dvadsať
rôznych návestných sústav existujúcich v Európe a zaviesť jednotnú automatickú kontrolu
rýchlosti, ktorá sa zakladá na najnovšom vývoji technológií telekomunikácií. V júli 2009
Komisia prijala európsky plán, v ktorom sa stanovuje postupné zavedenie ERTMS pozdĺž
hlavných európskych železničných trás približne v priebehu desiatich rokov (pre podrobnosti
pozri správu koordinátora K. Vincka z roku 2013).
Od 1. januára 2007 je vnútroštátna a medzinárodná nákladná doprava úplne otvorená
pre hospodársku súťaž. Európska únia vymedzila deväť európskych konkurencieschopných
koridorov pre nákladnú dopravu (nariadenie (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010) pre tovar,
ktorý prechádza viacerými členskými štátmi, aby sa medzinárodná sieť nákladnej dopravy
mohla využívať optimálne, aby sa zlepšila jej interoperabilita a aby sa tak železnice stali
konkurencieschopnejšie voči ostatným druhom dopravy.
B. Európska železničná agentúra
Na zlepšenie interoperability a bezpečnosti európskeho železničného systému sa nariadením
(ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004 zriadila Európska železničná agentúra (ERA) so sídlom
v Lille a vo Valenciennes (Francúzsko). Hlavnou úlohou agentúry je unifikácia, registrácia
a kontrola špecifikácií STI, ktoré musia pokrývať celý európsky železničný systém, a stanovenie
spoločných bezpečnostných cieľov pre európske železnice. Samotná agentúra nemá žiadne
rozhodovacie právomoci, pomáha však Komisii vypracovať návrhy rozhodnutí. Nariadenie (ES)
č. 1335/2008 zo 16. decembra 2008 poveruje agentúru ERA novými úlohami, ktoré sú spojené
so zmenami, ktorými prešli smernice o bezpečnosti železníc (2004/49/ES) a o interoperabilite
železničného systému (2008/49/ES). Po prijatí 4. železničného balíka sa ERA stane jediným
miestom, kde sa budú vydávať povolenia pre vozidlá (rušne a vagóny) určené na cezhraničné
činnosti a kde sa budú udeľovať bezpečnostné osvedčenia pre železničné podniky pôsobiace vo
viacerých členských štátoch. Prechod na jednotné bezpečnostné osvedčenie Spoločenstva bol
primárnym cieľom revízie smernice 2004/49/ES.
C. Sociálna harmonizácia
Smernica 2005/47/ES z 18. júla 2005 upravuje pracovné podmienky mobilných pracovníkov,
ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v sektore železníc. Zakladá sa na
dohode medzi európskymi sociálnymi partnermi v železničnom sektore. Smernica 2007/59/
ES z 23. októbra 2007 má za cieľ harmonizovať minimálne požiadavky na kvalifikáciu
a certifikáciu rušňovodičov lokomotív a vlakov v Únii. Vyžaduje, aby každý rušňovodič
vlastnil oprávnenie, ktoré potvrdzuje, že spĺňa minimálne predpoklady týkajúce sa zdravotných
požiadaviek, základnej odbornej prípravy a všeobecných odborných poznatkov, a osvedčenie
o harmonizovanej doplnkovej odbornej príprave. Rušňovodiči musia osvedčeniami preukázať
najmä to, že boli zaškolení na príslušné trate, po ktorých budú jazdiť, že ovládajú používané

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_fr.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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zariadenia a že dodržiavajú prevádzkové a bezpečnostné postupy stanovené príslušnou
spoločnosťou. Vzájomné uznávanie osvedčení je v smernici založené na tomto základe.
Od októbra 2011 sa vydávajú osvedčenia alebo oprávnenia rušňovodičom, ktorí zabezpečujú
cezhraničné služby, kabotáž alebo prepravu tovaru do iného členského štátu, alebo ktorí pracujú
minimálne v dvoch členských štátoch.
Smernica okrem iného stanovuje úlohy, ktoré musia plniť príslušné orgány členských štátov,
rušňovodiči a ostatné subjekty v tomto sektore, najmä železničné spoločnosti, správcovia sietí
a školiace strediská. Železničné podniky, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o bezpečnosti, sú
povinné viesť evidenciu všetkých dodatočných osvedčení.
D. Prístup železničných dopravných spoločností k vykonávaniu činnosti
Smernica 95/18/ES z 19. júna 1995 stanovuje, že na to, aby mohla železničná spoločnosť
využiť svoj nárok na prístup k infraštruktúram všetkých členských štátov, musí mať povolenie
na prevádzku. Povolenie udeľuje členský štát, v ktorom má spoločnosť sídlo, ak sú splnené
určité spoločné predpoklady (spoľahlivosť, finančná a odborná spôsobilosť). Táto smernica bola
zmenená smernicou 2001/13/ES z 26. februára 2001, ktorá stanovuje podmienky vykonávania
(bezpečnostné, technické, ekonomické a finančné) profesie železničného dopravcu platné na
celom území Spoločenstva a upravuje postupy povoľovania, ktoré umožňujú prevádzkovanie
železničnej nákladnej dopravy v európskej cezhraničnej sieti.
Smernica 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012 o zriadení jednotného európskeho železničného
priestoru, ktorá sa považuje za prepracovanie prvého železničného balíka, nahradila a zrušila tri
smernice 2001/12/ES, 2001/13/ES a 2001/14/ES z 26. februára 2001 (pozri bod F).
E. Hlučnosť vlakov
Smernica 2002/49/ES z 25. júna 2002 (o hlučnosti), ktorá sa týka posudzovania a riadenia hluku
v životnom prostredí, poskytuje základ pre prijímanie opatrení na úrovni Spoločenstva, ktoré sú
zamerané na zníženie hluku vydávaného železničnými vozidlami a infraštruktúrou. Na tomto
základe boli v roku 2003 prijaté usmernenia pre metódy výpočtu hlučnosti vlakov a v júni
2006 vstúpili do platnosti limitné hodnoty akustických emisií koľajových vozidiel používaných
v Únii. V apríli 2011 sa v novom rozhodnutí Komisie revidovali STI týkajúce sa koľajových
vozidiel v rámci systému železníc.
Komisia zverejnila 8. júla 2008 oznámenie o znížení hlučnosti v železničnej doprave, pokiaľ ide
o existujúci vozňový park (KOM(2008)0432), v ktorom stanovuje cieľ modernizovať všetky
nákladné vozne, a ako konečný dátum na jeho uskutočnenie stanovila rok 2015. Smernica
2012/34/EÚ stanovuje tiež úpravu poplatkov podľa zón dotknutých hlukom s cieľom nabádať
k tomu, aby boli železničné vozidlá vybavené menej hlučnými brzdami (európsky systém
riadenia vlakov ETCS). Poplatky za infraštruktúru odstupňované v závislosti od hluku by sa
mali prioritne týkať nákladných vozňov, ktoré nie sú v súlade s obsahom špecifikácií STI, pokiaľ
ide o „Koľajové vozidlá – hluk“ konvenčného transeurópskeho železničného systému.
F. Prepracovanie prvého balíka, ktoré už bolo prijaté, a štvrtý železničný balík, o ktorom sa
v súčasnosti rokuje.
Smernica 2012/34/EÚ o jednotnom európskom železničnom priestore, ktorá sa bude
transponovať do polovice roka 2015, sústreďuje do jedného textu zásady týkajúce sa rozvoja
železníc (zameraného, okrem iného, na oddelenie správy infraštruktúry od dopravnej činnosti),
povolení železničných spoločností a tarifikácie infraštruktúry. Vo všeobecnosti táto smernica
posilňuje hospodársku súťaž, a to zavedením väčšej transparentnosti podmienok prístupu na trh,
jasným oddeleným účtovníctvom, ako aj nezávislosťou a posilnením vnútroštátnych orgánov

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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kontroly. Podrobnejšie vymedzuje podmienky prístupu do siete, k službám a pravidlám v oblasti
vyberania poplatkov.
Okrem toho v januári 2013 Komisia predložila súbor šiestich legislatívnych návrhov, tzv. štvrtý
železničný balík, na dokončenie jednotného európskeho železničného priestoru a zlepšenie jeho
interoperability. Ide najmä o otvorenie zmlúv o službách vo verejnom záujme na domácich
trhoch pre hospodársku súťaž, a to najneskôr do decembra 2019, s cieľom zlepšiť kvalitu
a efektívnosť služieb v oblasti vnútroštátnej osobnej dopravy. Štvrtý balík, ktorý Európsky
parlament už prijal v prvom čítaní, sa zameriava predovšetkým na zmenu týchto aktov, ktoré sú
súčasťou technického piliera (písm. a), b) a c)) a politického piliera (písm. d), e) a f)):

a. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004,
ktorým sa zriaďuje Európska železničná agentúra (pozri bod B, uvedený skôr
v texte);

b. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008
o interoperabilite (pozri body A a B, uvedené skôr v texte);

c. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004
o bezpečnostnej certifikácii všetkých železničných spoločností, aby mali prístup
k infraštruktúre (pozri bod B, uvedený skôr v texte);

d. nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoločných pravidlách
normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov;

e. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 z 23. októbra 2007
o službách vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave;

f. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012
o vytvorení jednotného európskeho železničného priestoru (pozri body D a E
uvedené skôr v texte).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament v rámci svojich legislatívnych právomocí v zásade podporil väčšinu
harmonizačných návrhov Komisie, súčasne však zdôraznil niekoľko aspektov:
— v uzneseniach z 15. júna 2006 a 11. marca 2008 v oblasti udržateľnej dopravnej

politiky Parlament dôrazne podporil zavedenie zabezpečovacieho, riadiaceho a návestného
systému ERTMS/ETCS na odstránenie technických prekážok a zapojil sa do budovania
jednotného európskeho železničného priestoru;

— v uznesení z marca 2009 o rozhodnutí o ekologizácii dopravy a internalizácii externých
nákladov Parlament požiadal Komisiu, aby bezodkladne predložila konkrétne návrhy
pre všetky druhy dopravy a následne, aby predložila všeobecnú schému na výpočet
uplatňovania externých nákladov a hodnotenia následkov na základe prehľadného vzoru.
Ďalej Parlament vyzval Komisiu, aby predložila návrh smernice týkajúcej sa výberu
poplatkov – upravených z hľadiska úrovne hluku – pre lokomotívy a vozne, a to s cieľom
nabádať železničné spoločnosti, aby bezodkladne zabezpečili menej hlučný vozový park;

— pokiaľ ide o oddelenie správy a prevádzkovania sietí, text, ktorý Parlament prijal
26. februára 2014 (o štvrtom balíku), poskytuje členským štátom určitú pružnosť vo výbere
medzi oddelením a zachovaním integrovaných spoločností, pričom sa zároveň zachováva
cieľ nezávislosti medzi činnosťami správcu infraštruktúry a železničnej spoločnosti.
Vnútroštátne orgány môžu otvoriť pre hospodársku súťaž zmluvy o službách alebo ich
prideliť jednému subjektu pod podmienkou, že stanovia maximálne trvanie takýchto

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://www.library.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
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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zmlúv a odôvodnia takéto udelenie podľa kritérií, ako sú presnosť služieb, nákladová
účinnosť, frekvencia služieb a spokojnosť užívateľov. Poslanci schválili právo poskytovať
vnútroštátne služby komerčnej osobnej dopravy prostredníctvom verejnej súťaže, ale
zároveň považovali lehotu na ukončenie prebiehajúcich zmlúv v roku 2019, ktorú stanovila
Komisia, za príliš krátku.

— vo svojom uznesení z 9. septembra 2015 o vykonávaní bielej knihy, pokiaľ ide o časť
železníc, Parlament okrem iného požaduje bezodkladné prijatie štvrtého železničného
balíka, aby sa zabezpečilo vyvážené otvorenie domáceho trhu osobnej železničnej dopravy,
nezávislosť prevádzkovateľov infraštruktúry, konkurenčné verejné súťaže v prípade
zmlúv o službách vo verejnom záujme, najvyššia úroveň bezpečnosti a interoperability
železničnej dopravy a dostatočné ľudské a finančné zdroje, aby sa Európska železničná
agentúra mohla stať jednotným kontaktným miestom pre vydávanie povolení pre vozidlá
a bezpečnostnú certifikáciu (ods. 65 prvá zarážka).

Potom, ako Rada 10. decembra 2015 prijala pozíciu v prvom čítaní k trom návrhom v rámci
technického piliera, Parlament tento pilier štvrtého železničného balíka formálne schválil
v druhom čítaní. V tejto súvislosti Parlament 28. apríla 2016 schválil tieto správy:
— odporúčanie do druhého čítania od pani Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

o interoperabilite systému železníc, pokiaľ ide o zrušenie smernice 2008/57/ES;

— odporúčanie do druhého čítania od pána R. Zīle (A8-0073/2016) týkajúce sa nariadenia
o Európskej železničnej agentúre (ERA);

— odporúčanie do druhého čítania od pána Michaela Cramera (A8-0056/2016) o revízii
smernice 2004/49/ES.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=SK
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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