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ZHRNUTIE 
 

V tomto oznámení sa poskytuje prehľad o účinnosti regulačných orgánov, ktoré zriadili 
členské štáty v nadväznosti na smernicu 2001/14/ES. Účelom oznámenia je poskytnúť 
informácie pre parlamentnú rozpravu a hlasovanie o prepracovanom znení prvého 
železničného balíka, a to predložením prehľadu o inštitucionálnom rámci právnych 
predpisov v rôznych členských štátoch a vyjadrením sa k nezávislosti regulačných orgánov 
a k zdrojom, ktoré majú k dispozícii. Hovorí sa v ňom aj o rozličných modeloch platnej 
právnej úpravy a vplyve právnych predpisov na trhy železničnej dopravy. 
 
Rozsiahly legislatívny rámec zameraný na podporu otvárania trhu a zlepšovanie 
konkurencieschopnosti európskych železníc sa postupne zavádza od 90. rokov 20. storočia. 
Cieľom prvého železničného balíka z roku 2001 bolo umožniť nediskriminačný prístup 
k transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Ustanovila sa ním okrem iného inštitúcia 
regulačného orgánu v každom členskom štáte, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť 
spravodlivý a nediskriminačný prístup k železničnej sieti a službám. V článku 30 smernice 
2001/14/ES sa ustanovuje, že regulačný orgán musí byť v každom členskom štáte 
nezávislý od manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľov vlakovej dopravy, spoplatňovacích 
a prideľovacích orgánov.  
 
Povaha a charakteristické znaky regulačných orgánov sa v jednotlivých členských štátoch 
líšia: niektoré z nich sú samostatné organizácie, iné tvoria zložku väčších nezávislých 
orgánov alebo sú súčasťou národného ministerstva. Skutočné právomoci regulačného 
orgánu, pokiaľ ide o efektívne monitorovanie železničného trhu a presadzovanie vlastného 
rozhodnutia, závisia sčasti od miery jeho nezávislosti. Na zabezpečenie nediskriminačného 
prístupu železničných podnikov k infraštruktúre je nevyhnutné, aby nezávislú reguláciu 
dopĺňala vhodná štruktúra odvetvia.  
 
Európska komisia prijala 17. septembra 2010 návrh na zmenu a doplnenie smerníc prvého 
železničného balíka. Aktuálna diskusia v Európskom parlamente o návrhu novej smernice 
ukázala, že je potrebné posilniť úlohu regulačných orgánov ako subjektov vykonávajúcich 
dohľad nad železničným trhom.  
 
Je zrejmé, že treba posilniť súčasné právne predpisy, aby bolo možné lepšie zaručiť 
nezávislosť regulačných orgánov, spolu so zavedením ustanovení, ktoré zabezpečia 
regulačným orgánom primerané zdroje a náležité právomoci. Pritom treba brať do úvahy, 
že potreba regulačného zásahu a dohľadu sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. 
 
 

HLAVNÉ ZISTENIA 

 Účinnosť regulačných orgánov sa v rôznych členských štátov výrazne líši, keďže 
každý orgán sa vyznačuje inými charakteristickými znakmi, pokiaľ ide o právomoci, 
finančné zdroje a personál. Zriadené organizačné modely sú rozdielne.  

 Je zrejmé, že treba posilniť súčasné právne predpisy, aby bolo možné lepšie 
zaručiť nezávislosť regulačných orgánov. 
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 V budúcich právnych predpisoch by sa malo zohľadňovať, že je nevyhnutné, aby 
regulačné orgány fungovali nezávisle od vlády, najmä pokiaľ má vláda priamy 
podiel v jednotlivých vnútroštátnych železničných organizáciách.   

 Pri každej legislatívnej zmene je vhodné mať na zreteli potrebu zabezpečiť, aby 
mali regulačné orgány primerané zdroje a náležité právomoci. Pritom treba 
brať do úvahy, že potreba regulačného zásahu a dohľadu sa môže v jednotlivých 
členských štátoch líšiť. 

 


