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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne ...,

kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji 

železnic Společenství a směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury

a zpoplatnění železniční infrastruktury

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3,

  

1 Úř. věst. C 221, 8.9.2005, s. 56.
2 Úř. věst. C 71, 22.3.2005, s. 26.
3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 28. září 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním 

věstníku), společný postoj Rady ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství1

měla za cíl usnadnit přizpůsobení železničních podniků Společenství požadavkům 

jednotného trhu a zvýšit jejich výkonnost.

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování 

kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury2 se týká zásad a 

postupů, které mají být uplatňovány při stanovení a vybírání poplatků za využívání 

železniční infrastruktury a při přidělování kapacity železniční infrastruktury.

(3) V bílé knize Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnout oznámila Komise 

svůj záměr pokračovat v budování vnitřního trhu v oblasti železniční dopravy tím, že 

navrhne otevřít trh mezinárodní osobní dopravy.

(4) Cílem této směrnice je zaměřit se na otevření trhu mezinárodní osobní železniční dopravy 

v rámci Společenství, a neměla by se tedy týkat dopravy mezi členským státem a třetí 

zemí. Členské státy by měly mít rovněž možnost vyjmout z oblasti působnosti této 

směrnice tranzitní dopravu přes Společenství.

  

1 Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2004/51/ES (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 164).

2 Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/49/ES (Úř. 
věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).
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(5) Mezinárodní železniční doprava je v současné době plná protikladů. Dálkové spoje 

(například noční vlaky) jsou v obtížné situaci a některé spoje železniční podniky je 

provozující nedávno zrušily, aby omezily ztráty. Na druhé straně na trhu mezinárodní 

vysokorychlostní dopravy dochází k rychlému nárůstu dopravy a se zdvojením a 

propojením transevropské vysokorychlostní sítě v roce 2010 bude dynamický rozvoj 

pokračovat. Avšak nízkonákladové letecké společnosti v obou případech vytvářejí výrazný 

konkurenční tlak. Je proto důležité podporou hospodářské soutěže mezi železničními 

podniky podněcovat nové iniciativy.
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(6) Trh mezinárodní osobní dopravy není možné otevřít bez podrobných předpisů o přístupu k 

infrastruktuře, významného pokroku v interoperabilitě a přesně vymezeného rámce pro 

bezpečnost železničního provozu na vnitrostátní a evropské úrovni. Všechny tyto prvky 

jsou nyní zavedeny po provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze 

dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS1, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/51/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 

91/440/EHS2, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, 

kterou se mění směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům3, 

směrnice 2001/14/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství4. Je třeba, aby byla tato nová rámcová 

úprava k navrhovanému datu otevření trhu mezinárodní osobní dopravy podporována

zavedenými a konsolidovanými postupy. To bude vyžadovat určitý čas. Proto by cílovým 

datem pro otevření trhu měl být 1. leden 2010.

(7) Počet železničních spojů bez zastávek je velmi omezený. U jízd se zastávkami je důležité 

udělit provozovatelům nově vstupujícím na trh oprávnění k nástupu a výstupu cestujících 

na trase, aby bylo zajištěno, že takové spoje mají reálnou příležitost dosáhnout 

hospodářské životnosti, a aby se zabránilo znevýhodnění případné konkurence v porovnání 

se stávajícími provozovateli, kteří mají oprávnění k nástupu a výstupu cestujících na trase. 

Tímto oprávněním by neměly být dotčeny právní předpisy Společenství ani vnitrostátní 

právní předpisy týkající se politiky hospodářské soutěže.

  

1 Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 1.
2 Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 164.
3 Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 26.
4 Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.
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(8) Zavedení nových mezinárodních spojů se zastávkami s otevřeným přístupem by nemělo 

být využito k otevření trhu vnitrostátní osobní dopravy, ale mělo by být zaměřeno pouze na 

zastávky, jež jsou doplňkové k mezinárodní trase. V souladu s touto podmínkou by se 

jejich zavedení mělo týkat spojů, jejichž hlavním účelem je přepravovat cestující na 

mezinárodní trase. Při určení toho, zda se jedná o hlavní účel služby, by se měla zohlednit 

taková kritéria, jako je podíl na obratu a objemu, jenž je odvozen z počtu cestujících ve 

vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě, a délka trasy. Toto určení by měl provést příslušný 

regulační subjekt členského státu na žádost zúčastněné osoby.

(9) Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně 

závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a 

vnitrozemských vodních cestách1 opravňuje členské státy a místní orgány uzavírat 

smlouvy na veřejné služby. Tyto smlouvy mohou obsahovat výlučná práva na provozování 

určitých služeb. Proto je nezbytné zajistit, aby ustanovení tohoto nařízení byla v souladu se 

zásadou otevření mezinárodní osobní dopravy hospodářské soutěži.

  

1 Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1893/91 
(Úř. věst. L 169, 29.6.1991, s. 1).
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(10) Otevření mezinárodní osobní dopravy hospodářské soutěži, jež zahrnuje právo nástupu a 

výstupu cestujících na kterékoli stanici umístěné na trase mezinárodní dopravy, včetně 

zastávek umístěných v tomtéž členském státě, může mít důsledky pro organizaci a 

financování osobní železniční dopravy provozované na základě smlouvy na veřejné služby. 

Členské státy by měly mít možnost omezit právo přístupu na trh, pokud by toto právo 

ohrozilo hospodářskou vyváženost těchto smluv na veřejné služby a pokud k tomu 

příslušný regulační subjekt uvedený v článku 30 směrnice 2001/14/ES udělí souhlas na 

základě objektivní hospodářské analýzy a na žádost příslušných orgánů, jež uzavřely 

smlouvu na veřejné služby.

(11) Některé členské státy již učinily kroky k otevření trhu osobní železniční dopravy

prostřednictvím průhledné veřejné soutěže pro zajištění některých z těchto služeb. Neměly 

by proto mít povinnost poskytnout zcela otevřený přístup ke službám mezinárodní osobní 

dopravy, neboť taková soutěž o právo používat některé železniční trasy představovala 

dostatečný test tržní hodnoty provozování těchto služeb.
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(12) Posouzení, zda by hospodářská vyváženost smlouvy na veřejné služby mohla být 

ohrožena, by mělo zohlednit předem stanovená kritéria, jako je příslušný dopad na 

rentabilitu veškerých služeb včetně následných dopadů na čisté náklady, jež nese příslušný 

veřejný orgán, který smlouvu uzavřel, poptávka cestujících, stanovení cen jízdného, 

způsob prodeje přepravních dokladů, umístění a počet zastávek na obou stranách hranice a 

časové rozvržení a četnost nově navrhovaného spoje. Při dodržení takového posouzení a 

rozhodnutí příslušného regulačního subjektu by členské státy měly mít možnost povolit, 

změnit nebo odmítnout právo na přístup k požadované mezinárodní osobní dopravě a 

zároveň i uložit provozovateli nové mezinárodní osobní dopravy poplatek v souladu s 

výsledky hospodářské analýzy a v souladu s právem Společenství a se zásadami rovnosti a 

zákazu diskriminace.

(13) Aby se zajistilo financování závazků veřejné služby, je vhodné členským státům dovolit 

zpoplatnění osobní dopravy na jejich území v souladu s právem Společenství.

(14) Regulační subjekt by měl pracovat takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli střetu 

zájmů a jakékoli případné účasti na uzavírání smluv na veřejné služby, o nichž se uvažuje. 

Zejména pokud je z organizačních nebo právních důvodů úzce spojen s příslušným 

orgánem, který se účastní uzavírání dotyčné smlouvy na veřejné služby, nesmí být 

ovlivněna jeho funkční nezávislost. Pravomoc regulačního subjektu by měla být rozšířena 

tak, aby umožňovala vyhodnotit účel mezinárodní dopravy a případně potenciální 

hospodářský dopad na stávající smlouvy na veřejné služby.

(15) Tato směrnice představuje další fázi otevírání železničního trhu. Některé členské státy již 

na svém území otevřely trh mezinárodní osobní dopravy. V tomto kontextu by tato 

směrnice neměla být vykládána tak, že ukládá členským státům povinnost udělit před 1. 

lednem 2010 práva přístupu železničním podnikům licencovaným v členském státě, v 

němž nejsou práva podobné povahy udělována.
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(16) Regulační subjekty členských států by si měly na základě článku 31 směrnice 2001/14/ES 

vyměňovat informace a případně v konkrétních případech koordinovat zásady a postupy 

pro vyhodnocování toho, zda je ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy na veřejné 

služby. Postupně by měly na základě svých zkušeností vypracovávat pokyny.

(17) Uplatňování této směrnice by mělo být vyhodnoceno na základě zprávy, kterou předloží 

Komise dva roky po dni otevření trhu mezinárodní osobní dopravy.

(18) Povinnost uplatňovat a provádět směrnice 91/440/EHS a 2001/14/ES by pro členský stát, 

který nemá žádný železniční systém a ani jej v nejbližší budoucnosti mít nebude, byla 

nepřiměřená a zbytečná. Po dobu, po kterou uvedené členské státy nebudou mít železniční 

systém, by proto měly být osvobozeny od povinnosti provést a uplatňovat tuto směrnici.

(19) Jelikož cíle této směrnice, totiž rozvoje železnic Společenství, nemůže být uspokojivě 

dosaženo na úrovni členských států vzhledem k nutnosti zajistit rovné a nediskriminační

podmínky pro přístup k infrastruktuře a zohlednit jednoznačně mezinárodní rozměr 

způsobu, jakým jsou důležité části železničních sítí provozovány, a vzhledem k potřebě 

koordinovaného nadnárodního opatření, a může jej být proto lépe dosaženo na úrovni 

Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v 

uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 

tohoto cíle.



5895/2/06 REV 2 JF/pf,mj 9
JUR CS

(20) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů1

jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily 

vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími 

opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(21) Směrnice 91/440/EHS a 2001/14/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/440/EHS se mění takto:

1) V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4. Členské státy mohou vyloučit z oblasti působnosti této směrnice jakýkoli tranzitní 

železniční spoj přes Společenství, který začíná a končí mimo území Společenství.“

2) V článku 3 se zrušuje čtvrtá odrážka.

  

1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
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3) V článku 3 se za dosavadní pátou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„– „mezinárodní osobní dopravou“ osobní doprava, při níž vlak překračuje alespoň 

jednu hranici členského státu a při níž je hlavním účelem této dopravy přepravit 

cestující mezi stanicemi umístěnými v různých členských státech; vlak je možné

připojit nebo rozdělit a jednotlivé části mohou být různého původu a místa určení za 

předpokladu, že všechny vozy překročí alespoň jednu státní hranici;“

4) V článku 3 se za dosavadní šestou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„– „tranzitem“ průjezd územím Společenství, který se uskutečňuje bez nakládky nebo 

vykládky nákladu a bez nástupu a výstupu cestujících na území Společenství;“

5) V čl. 5 odst. 3 se zrušuje první odrážka.

6) V čl. 8 odst. 1 se zrušují slova „a mezinárodních seskupení“.

7) V článku 10 se zrušuje odstavec 1.
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8) V článku 10 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„3a. Železničním podnikům, na něž se vztahuje článek 2, se nejpozději 1. ledna 2010 

udělí právo na přístup k infrastruktuře ve všech členských státech pro účely 

provozování mezinárodní osobní dopravy. Železniční podniky mají v průběhu 

mezinárodní osobní dopravy oprávnění k nástupu a výstupu cestujících na kterékoli

stanici umístěné na mezinárodní trase, včetně stanic umístěných v témže členském 

státě.

Právo na přístup k infrastruktuře členských států, u nichž podíl na mezinárodní 

železniční přepravě osob tvoří více než polovinu objemu cestujících železničních 

podniků v daném členském státě, bude uděleno nejpozději 1. ledna 2012.

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty podle článku 30 směrnice 2001/14/ES na 

žádost příslušných orgánů nebo dotčených železničních podniků rozhodnou o tom, 

zda je hlavním účelem dané dopravní služby přeprava cestujících mezi stanicemi 

umístěnými v různých členských státech.

3b. Členské státy mohou omezit právo na přístup stanovené v odstavci 3a týkající se 

spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na než se vztahuje jedna nebo více smluv na

veřejné služby v souladu s právními předpisy Společenství. Toto omezení nesmí mít 

dopad na omezení oprávněné k nástupu a výstupu cestujících na kterékoli železniční 

stanici, včetně stanic umístěných v témže členském státě, s výjimkou případů, kdy by 

uplatnění tohoto práva ohrozilo hospodářskou vyváženost smlouvy na veřejné 

služby.
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Příslušný regulační subjekt nebo subjekty uvedené v článku 30 směrnice 2001/14/ES 

rozhodnou na základě objektivní hospodářské analýzy a na základě předem 

stanovených kritérií o tom, zda je hospodářská vyváženost ohrožena, a to na žádost

– příslušného orgánu nebo orgánů, jež uzavřely smlouvu na veřejné služby,

– jakéhokoli jiného dotčeného příslušného orgánu, který je oprávněn omezit 

přístupu podle tohoto článku,

– provozovatele infrastruktury nebo

– železničního podniku, který plní smlouvu na veřejné služby.

Příslušné orgány a železniční podniky poskytující veřejné služby poskytnou

příslušnému regulačnímu subjektu nebo subjektům informace, které jsou odůvodněně 

požadované k dosažení rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí poskytnuté informace, 

případně je projedná se všemi zúčastněnými osobami a vyrozumí zúčastněné osoby o 

svém rozhodnutí s uvedením důvodů v předem stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději 

však dva měsíce po obdržení všech důležitých informací. Regulační subjekt uvede

důvody svého rozhodnutí a stanoví lhůtu a podmínky, za nichž mohou
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– příslušný orgán nebo příslušné orgány,

– provozovatel infrastruktury,

– železniční podnik, který plní smlouvu na veřejné služby, nebo

– železniční podnik žádající o přístup

požádat o opětovné posouzení tohoto rozhodnutí.

3c. Členské státy rovněž mohou omezit oprávnění k nástupu a výstupu cestujících na 

trase mezinárodní osobní dopravy na stanicích v témže státě, pokud bylo výlučné 

právo přepravovat cestující mezi těmito stanicemi uděleno v rámci koncesní smlouvy 

uzavřené před ...* na základě postupu spravedlivého výběrového řízení a v souladu s 

odpovídajícími zásadami právních předpisů Společenství. Toto omezení může platit

po původní dobu trvání takové smlouvy nebo patnáct let podle toho, která lhůta 

uplyne dříve.

3d. Tato směrnice nevyžaduje, aby členský stát udělil před 1. lednem 2010 právo 

přístupu uvedené v odstavci 3a železničním podnikům a jimi přímo nebo nepřímo 

ovládaným společnostem licencovaným v členském státě, v němž nejsou práva 

přístupu podobné povahy udělována.

3e. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby rozhodnutí uvedená v 

odstavcích 3b, 3c a 3d podléhala soudnímu přezkumu.

  

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.
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3f. Aniž je dotčen odstavec 3b, mohou členské státy za podmínek stanovených v tomto 

článku oprávnit příslušné orgány ke zpoplatnění veškerých služeb spojených se

železniční přepravou cestujících na svém území, aby tak přispěly k financování 

kompenzace závazků veřejné služby v rámci smluv na veřejné služby uzavřených v 

souladu s právem Společenství.

V souladu s právem Společenství nesmějí kompenzace uvedené v prvním 

pododstavci přesáhnout pokrytí veškerých nebo částečných nákladů na provozování 

závazků veřejné služby, přičemž musí brát v úvahu odpovídající účty a přiměřený 

zisk z plnění těchto závazků.

Poplatek se stanoví v souladu s právem Společenství se zvláštním zřetelem k 

zásadám spravedlivého zacházení, průhlednosti, zákazu diskriminace a úměrnosti, 

zejména mezi cenami služeb a výší poplatku. Povinnost přispívat k financování 

kompenzace závazků veřejné služby nesmí ohrozit hospodářskou životnost 

mezinárodní osobní dopravy.

Příslušné orgány uchovávají nezbytné informace, aby zajistily možnost sledování 

zdroje poplatků a jejich využití. Členské státy poskytnou tyto informace Komisi.“

9) V článku 10 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8. Do 1. ledna 2009 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění této 

směrnice.
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Tato zpráva se zaměří na

– provádění této směrnice v členských státech a skutečnou činnost jednotlivých 

zúčastněných subjektů,

– vývoj trhu, zejména směry vývoje v oblasti mezinárodní dopravy, činnosti a podíly 

na trhu u všech účastníků trhu, včetně nově vstupujících.“

10) V článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„9. Do 31. prosince 2012 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění odstavce

3.“

11) V článku 15 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Povinnost provést a uplatňovat tuto směrnici se nevztahuje na Kypr a Maltu po dobu, po 

kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém.“
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Článek 2

Směrnice 2001/14/ES se mění takto:

1) V čl. 1 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e) přepravní činnosti v podobě železniční dopravy, které jsou vykonávány při tranzitu 

přes Společenství.“

2) V článku 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„n) „tranzitem“ rozumí průjezd přes území Společenství, který se uskutečňuje bez 

nakládky nebo vykládky nákladu a bez nástupu a výstupu cestujících na území 

Společenství.“
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3) V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4. Pokud má žadatel v úmyslu požadovat kapacitu infrastruktury s cílem provozovat 

mezinárodní osobní dopravu ve smyslu článku 3 směrnice 91/440/EHS, uvědomí

provozovatele infrastruktury a dotčené regulační subjekty. Aby mohla být 

vyhodnocena účelnost mezinárodního spoje pro přepravu cestujících mezi stanicemi 

umístěnými v různých členských státech, jakož i potenciální hospodářský dopad na 

stávající smlouvy na veřejné služby, zajistí regulační subjekty, aby byly uvědomeny 

veškeré příslušné orgány, jež povolily osobní železniční dopravu vymezenou ve 

smlouvě na veřejné služby, veškeré jiné dotčené příslušné orgány, které mají 

oprávnění omezit přístup podle čl. 10 odst. 3b směrnice 91/440/EHS, a veškeré 

železniční podniky plnící smlouvu na veřejné služby na trase tohoto mezinárodního

osobního spoje.“

4) V článku 17 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Rámcové dohody se uzavírají v zásadě na dobu pěti let a je možno je prodloužit na 

dobu stejnou, jako bylo jejich původní trvání. Provozovatel infrastruktury může ve 

zvláštních případech souhlasit s kratší nebo delší dobou. Každou dobu delší než pět 

let je nutno zdůvodnit existencí obchodních smluv, zvláštních investic nebo rizik.
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5a. Pro služby využívající specializovanou infrastrukturu uvedenou v článku 24, které

vyžadují významné a dlouhodobé investice, jsou po řádném zdůvodnění žadatelem

možné rámcové dohody na dobu patnácti let. Každá doba delší než patnáct let je 

přípustná pouze výjimečně, zejména v případě rozsáhlých dlouhodobých investic, a 

zejména pokud se na tyto investice vztahují smluvní závazky, včetně víceletého 

plánu odpisů.

Požadavky pro žadatele si mohou v tomto případě vyžadovat podrobné definice 

kapacitních charakteristik – včetně četnosti, objemu a kvality vlakových spojů –

které budou poskytnuty žadateli po dobu trvání rámcové dohody. Provozovatel 

infrastruktury může snížit vyhrazenou kapacitu, která byla po dobu nejméně jednoho 

měsíce využívána méně, než je mezní kvóta stanovená v článku 27.

Od 1. ledna 2010 je možné vypracovat původní rámcovou dohodu na dobu pěti let a 

je možné ji jednou obnovit, a to na základě kapacitních charakteristik používaných 

žadateli provozujícími dopravní služby před 1. lednem 2010, aby bylo možné 

zohlednit specializované investice nebo existenci obchodních smluv. Regulační 

subjekt uvedený v článku 30 je příslušný povolit vstup takové dohody v platnost.“

5) V čl. 30 odst. 1 se před poslední větu vkládá nová věta, která zní:

„Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na kterémkoli příslušném orgánu účastnícím se 

uzavírání smlouvy na veřejné služby.“

6) V článku 38 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Povinnost provést a uplatňovat tuto směrnici se nevztahuje na Kypr a Maltu po dobu, po 

kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém.“
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Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu 

s touto směrnicí do ...*. Neprodleně sdělí jejich znění Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 

být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, 

které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Ustanovení čl. 1 bodů 2, 5, 6 a 7 se použijí ode dne 1. ledna 2010.

  

* Pro Úř. věst.: 18 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. Úvod 

 

Dne 3. března 2004 Komise předložila, společně se třemi dalšími návrhy v rámci třetího 

železničního balíčku1, návrh směrnice, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji 

železnic Společenství, tzv. „návrh o přístupu na železniční trh“.  

 

Evropský parlament odhlasoval své stanovisko v prvním čtení dne 28. září 2005. 

 

V souladu s článkem 251 Smlouvy přijala Rada dne 24. července 2006 společný postoj. 

 

Při své práci Rada vzala v úvahu stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru2 

a Výboru regionů3. 

                                                 
1 Ostatní 3 legislativní návrhy se týkají: 
− nařízení o právech a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční dopravě (dokument 

7149/04 TRANS 109 CODEC 337); 
− nařízení o požadavcích na kvalitu služeb v nákladní železniční dopravě (dokument 7150/04 

TRANS 110 CODEC 338); 
− směrnice o vydávání osvědčení pro strojvedoucí a vlakové čety na železniční síti Společenství 

(dokument 7148/04 TRANS 108 CODEC 336). 
2 Úř. věst. C 221, 9.9.2005, s. 56. 
3 Úř. věst. C 71, 22.3.2005, s. 26. 
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II. Analýza společného postoje 

 

1. Obecně 

 

Jednání o otevření trhu mezinárodní osobní železniční dopravy probíhala na pozadí politiky, kterou 

upřesnila bílá kniha Komise: Evropská dopravní politika do roku 20104 a rovněž první a druhý 

železniční balíček. V bílé knize oznámila Komise svůj záměr pokračovat v budování vnitřního trhu 

v oblasti železniční dopravy mimo jiné tím, že navrhne otevřít trh mezinárodní osobní dopravy. 

První a druhý železniční balíček obsahuje podrobná ustanovení o přístupu k infrastruktuře, 

interoperabilitě a bezpečnosti železnic na vnitrostátní a evropské úrovni, čímž je stanoven nezbytný 

rámec pro otevření trhu nákladní přepravy a mezinárodní osobní dopravy. 

 

Na svém zasedání dne 5. prosince 2005 se Radě podařilo dosáhnout politické dohody o třech ze čtyř 

legislativních návrhů ze třetího železničního balíčku: o návrhu o přístupu na železniční trh, 

o kterém pojednává tento dokument, a o návrzích o právech a povinnostech cestujících 

a o strojvedoucích, čímž připravila půdu pro přijetí tří společných postojů. 
 

Hlavním tématem jednání Rady o návrhu o přístupu na železniční trh byl vztah mezi tímto návrhem 

a revidovaným návrhem o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici - tzv. 

„návrhem o závazcích veřejné služby“5.  Na zasedání Rady dne 5. prosince 2005 bylo proto možné 

dosáhnout politické dohody o návrhu o přístupu na železniční trh pouze při vyřešení vztahu mezi 

oběma nařízeními a s tím, že v prohlášení Rady a Komise do zápisu z jednání byly uvedeny pokyny 

k některým prvkům návrhu o závazcích veřejné služby (viz příloha I). 

                                                 
4 dokument 11932/01 TRANS 131 AVIATION 70 MAR 76. 
5 dokument 11508/05 TRANS 155 CODEC 657. 
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2. Zásadní politické otázky 

 

2.1 Otevření trhu mezinárodní osobní železniční dopravy 

 

Otevření trhu zavedením hospodářské soutěže může přispět k větší efektivnosti a atraktivnosti 

evropské železniční dopravy. Souhlas Rady s udělováním práva přístupu železničních podniků 

k infrastruktuře všech členských států pro účely provozování mezinárodní osobní dopravy do 

1. ledna 2010 je v souladu s kompromisem, kterého Rada dosáhla s Parlamentem během 

dohodovacího řízení o druhém železničním balíčku6. Otevření trhu mezinárodní osobní železniční 

dopravy do roku 2010 by mělo provozovatelům umožnit, aby se na toto otevření odpovídajícím 

způsobem připravili. Toto otevření by se rovněž mělo časově shodovat i se zdvojnásobením 

a dalším propojením vysokorychlostních transevropských spojů a s konsolidací rámce, který zavádí 

první a druhý železniční balíček. 

 

Otevření trhu mezinárodní dopravy včetně kabotáže bude mít výrazný dopad na členské státy, ve 

kterých má mezinárodní doprava významný podíl na celkové osobní železniční dopravě. Z tohoto 

důvodu chce Rada těmto členským státům ponechat více času na přípravu na otevření trhu, tím, že 

jim umožní udělovat právo přístupu nejpozději do 1. ledna 2012. 

 

Rada proto nesouhlasí s názorem Parlamentu, že k otevření trhu mezinárodní osobní železniční 

dopravy by mělo dojít do roku 2008 a všech ostatních druhů osobní železniční dopravy do roku 

2012 (změny 2, 8 a 9 pokud jde o lhůty pro otevření trhu osobní železniční dopravy; změny 6 a 12 

o přípravě hodnotících zpráv Komise o otevření trhů vnitrostátní a mezinárodní osobní železniční 

dopravy). 

                                                 
6 Tento kompromis je začleněn do 4. bodu odůvodnění směrnice 2004/51 takto: „S ohledem na 

otevření trhu pro mezinárodní přepravu osob je možné považovat rok 2010 navrhovaný 
Komisí za cílový termín, který umožňuje všem provozovatelům, aby se odpovídajícím 
způsobem připravili.“ 
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2.2 Oprávnění k nástupu a výstupu cestujících v tomtéž členském státě 

 

Rada, podobně jako Evropský parlament, přijímá návrh Komise, který umožňuje, aby cestující ve 

spojích mezinárodní osobní železniční dopravy nastupovali a vystupovali ve stanicích v tomtéž 

členském státě. Rada má za to, že tzv. kabotážní doprava je nezbytná pokud má mezinárodní 

doprava být životaschopná. 

 

Rada chce ovšem zabránit tomu, aby právo přístupu mezinárodní osobní železniční dopravy, včetně 

kabotáže, vedlo k otevření trhu vnitrostátní osobní železniční dopravy. Společný postoj proto 

umožňuje udělit právo přístupu jen k takové mezinárodní dopravě, jejímž „hlavním účelem“ je 

přeprava osob mezi stanicemi v různých členských státech. Ve společném postoji se počítá 

s postupem pro stanovení účelu spoje mezinárodní dopravy, u kterého se o přístup žádá. 

 

2.3 Zajištění ochrany služeb veřejné dopravy 

 

Společný postoj o návrhu přístupu na železniční trh v podstatě odráží rovnováhu, kterou Rada 

nalezla mezi otevřením trhu na jedné straně a zajištěním ochrany služeb veřejné dopravy na straně 

druhé. Pro dosažení této rovnováhy přidala Rada do návrhu Komise tři prvky: postup pro určení, ve 

kterých případech otevření trhu mezinárodní osobní železniční dopravy ohrožuje služby veřejné 

dopravy; vyjasnění postupů pro udělování práva přístupu; a ustanovení, které členským státům 

umožňuje zpoplatňovat mezinárodní osobní železniční dopravu.  Rovnováha mezi otevřením trhu 

a zajištěním ochrany veřejných služeb je rovněž vyjádřena v prohlášení, které učinila Rada 

a Komise do zápisu z jednání Rady dne 5. prosince 2005 (viz příloha I). 
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 2.3.1 Postup 

 

Aby bylo zřejmé, kdy může být právo přístupu omezeno obsahuje společný postoj postup, jak určit, 

zda by mezinárodní osobní železniční doprava mohla ohrozit ekonomickou vyváženost služby 

veřejné dopravy. Důležitým prvkem tohoto postupu je objektivní hospodářské analýza dopadu 

mezinárodní osobní železniční dopravy na služby veřejné dopravy, kterou provádí regulačním 

subjekt. Rada tuto myšlenku převzala ze změny 10 Evropského parlamentu. 

 

 2.3.2  Způsob omezení práva přístupu 

 

Pro zajištění větší flexibility rozhodnutí o udělení práva přístupu společný postoj jasně uvádí, že 

pokud je zjištěno možné ohrožení hospodářské vyváženosti služby veřejné dopravy, existují některé 

způsoby pro omezení práva přístupu mezinárodní osobní železniční dopravy. V souladu se 

zásadami rovnosti a zákazu diskriminace Rada uvádí, že členské státy mají možnost povolit, změnit 

nebo odmítnout právo na přístup, a zároveň i uložit provozovateli nové mezinárodní osobní dopravy 

poplatek Možnost podporovat služby veřejné dopravy poplatky vybíranými u mezinárodní osobní 

železniční dopravy členským státům dovoluje, aby měly větší volnost při otevírání trhu a současně 

mohly zajistit ochranu veřejných služeb. 

 

 2.3.3 Vyrovnání 

 

V některých členských státech ziskové spoje osobní železniční dopravy přispívají prostřednictvím 

poplatků na spoje veřejné dopravy, které jsou provozovány se ztrátou. Rada chce, aby bylo zřejmé, 

že takto lze zpoplatnit i železniční podniky, kterým bylo uděleno právo přístupu. Taková povinnost 

přispívat k financování kompenzace závazků veřejných služeb je omezena na území členského 

státu, který zpoplatňování uplatňuje.  A poplatky by navíc neměly ohrozit ekonomickou 

životaschopnost spoje mezinárodní osobní dopravy. Ve společném postoji je konečně stanoveno, že 

pokud se členský stát rozhodne k takovému zpoplatňování, má povinnost poskytnout Komisi 

nezbytné informace. Portugalsko učinilo prohlášení týkající se vyrovnání na zasedání Rady ve 

složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku v prosinci 2005 (příloha II). 
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2.4 Rámcové dohody 

 

Rada podobně jako Parlament je toho názoru, že je nezbytné, aby spolu s otevřením trhu 

mezinárodní osobní železniční dopravy došlo i k vytvoření stabilnějšího a předvídatelného prostředí 

pro investice do infrastruktury využívané těmito spoji, zejména v případě spojů používajících 

zvláštní infrastrukturu. Rada proto navrhuje upravit ustanovení s ohledem na rámcové dohody ve 

směrnici 2001/14/ES7, přičemž vycházela ze změn 5, 7 a 13 navržených Parlamentem. V případech, 

kdy Parlament navrhuje umožnit spojům používání specializované infrastruktury, což vyžaduje 

rámcové dohody o podstatných a dlouhodobých investicích uzavírané na dobu 10 let, má Rada za 

to, že by byla vhodnější doba 15 let. 

 

2.5 Ustanovení o vzájemnosti 

 

Rada chce, podobně jako Parlament ve změnách 3 a 11, zahrnout do návrhu o přístupu 

k železničnímu trhu ustanovení, jež umožní těm členským státům, které otevřely svůj trh 

mezinárodní osobní železniční dopravy, aby odepřely právo přístupu podnikům licencovaným 

v členském státě, v němž není právo přístupu nebo právo podobné povahy udělováno. 

 
2.6 Jiné důležité otázky 

 

 2.6.1 Tranzit 

 

Ve společném postoji Rada vyjasňuje, že cílem návrhu o přístupu k železničnímu trhu je otevřít trh 

mezinárodní osobní železniční dopravy v rámci Společenství a že oblast působnosti tohoto návrhu 

se nevztahuje na spoje dopravy zboží a osob, jejichž počátek a konec se nachází ve třetí zemi 

s tranzitem přes území Společenství. Litva učinila k otázce tranzitu prohlášení do zápisu z jednání 

(viz příloha III). 

                                                 
7 Směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční 

infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 
(Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29). 
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 2.6.2 Systém založený na koncesi  

 

Návrh Komise vychází ze zásady hospodářské soutěže v oblasti železniční dopravy. Rada se touto 

zásadou řídí, ale uznává i jiné zásady, pokud jde o zavedení hospodářské soutěže, které jsou navíc 

již používány v praxi. Vzhledem k tomu je Rada nakloněna myšlence umožnit členským států po 

přechodnou dobu neposkytovat zcela otevřený přístup ke službám mezinárodní železniční dopravy 

v případech, kdy právo používat některé železniční trasy již představovalo dostatečný test tržní 

hodnoty prostřednictvím zásady soutěže pro oblast železniční dopravy. 

 

 2.6.3 Výjimka z provádění pro Maltu/Kypr 

 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že Malta ani Kypr nemají železniční systém a možnost jeho 

budoucího zavedení je velice omezená, vyjímá Rada tyto dva členské státy z povinnosti provádění 

směrnice o přístupu k železničnímu trhu. 

 

3. Změny Evropského parlamentu 

 

Reakce Rady na změny 2, 3, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 a 13 je uvedena výše ve vztahu ke klíčovým 

otázkám. 

 

Rada dále přijala změnu 2, pokud jde o odkaz na směrnici 2004/49, změnu 4, pokud jde o zmínku 

o prvním návrhu Komise o závazcích veřejné služby z července 2000, a celou změnu 7.  

 

Rada nepřijala změnu 4, pokud jde o přijetí společného postoje o návrhu o závazcích veřejných 

služeb, a změnu 6, pokud jde o povinnost Komise předložit hodnocení dopadu otevření sítí pro 

vnitrostátní přepravu cestujících do roku 2005. 
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III. Závěr 

 

Po důkladném zvážení stanoviska Parlamentu došla Rada ke společnému postoji, který odráží 

rovnováhu mezi otevřením trhu mezinárodní železniční přepravy osob na jedné straně a zajištěním 

ochrany služeb veřejné dopravy na straně druhé. Při hledání této rovnováhy Rada vycházela z řady 

podstatných změn Parlamentu. I když Rada nemohla plně přijmout přístup Parlamentu k časovému 

rozvržení udělování práv přístupu, společný postoj uvádí lhůty, které umožňují jak provozovatelům 

tak orgánům, aby se náležitě připravili na otevření trhu železniční přepravy osob. 

 

 

____________________ 
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PŘÍLOHA I 

 

Prohlášení Rady a Komise do zápisu z jednání Rady 

 

V rámci dosažení politické dohody o společném postoji ke směrnici, kterou se mění směrnice Rady 

91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství se Rada rovněž dohodla na těchto bodech. 

 

1. Otevření železničního trhu ve Společenství lze dosáhnout pouze postupně a v souladu s 

potřebami veřejných služeb. 

 

2. To znamená, že v případě osobní dopravy se otevření trhu prostřednictvím současných 

legislativních návrhů dotýká pouze spojů mezinárodní železniční přepravy osob, včetně 

kabotáže, a nikoliv spojů vnitrostátní přepravy osob. 

 

3. Budoucí nařízení o veřejné přepravě cestujících po železnici a silnici, jehož cílem je 

spíše vytvořit právní rámec pro náhradu za zakázky na veřejné služby než otevřít trh 

železničních dopravních spojů, by mělo umožnit přímé zadání zakázek na smlouvy 

veřejné služby na železničních dopravní spoje;  a toto přímé zadání by nemělo 

vyžadovat jakékoliv další otevření trhu železniční přepravy osob nad rámec toho, co 

bylo sjednáno ve směrnici, kterou se mění směrnice 91/440. 

 
4. Pro Radu je rovněž důležité, aby veřejné orgány měly nadále možnost zajišťovat provoz 

integrovaných železničních sítí, přičemž Rada bere na vědomí, že toto může vyžadovat, 

aby nařízení o závazcích veřejné služby stanovilo přímé zadávání zakázek pro tyto sítě. 

 

5. V zájmu větší právní jasnosti bude nezbytné zajistit soulad mezi směrnicí, kterou se 

mění směrnice 91/440, a nařízením o závazcích veřejné služby v rámci budoucích 

jednání o nařízení. 
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6. Otázky, které bude třeba objasnit v rámci dosažení dohody o nařízení o závazcích 

veřejné služby, zahrnují zejména: 

- definování dálkové, městské a regionální železniční dopravy, v souladu se 

zásadou subsidiarity, z důvodu specifických podmínek různých příslušných 

orgánů 

- určení odpovědnosti za financování zakázek na mezinárodní veřejné služby; 

- rozsah investice při výpočtu délky smluv na veřejné služby. 

 

7. Rada se zavazuje k tomu, že bude usilovat o dosažení politické dohody o nařízení 

o závazcích veřejné služby co nejdříve v průběhu roku 2006.  V příštích šesti měsících 

je třeba dosáhnout významného pokroku, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 

obecným zásadám transparentnosti, subsidiarity a právní jasnosti. 

 
 

____________________
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PŘÍLOHA II 

 

PROHLÁŠENÍ PORTUGALSKÉ REPUBLIKY 

 

 

Portugalsko znovu vyjadřuje svou podporu liberalizaci železniční dopravy a hlasuje proto pro 

směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji 

železnic Společenství. 

 

Lituje ovšem schválení nového čl. 1 odst. 8 bod 3 písmena f), který členským státům umožňuje 

stanovit nové poplatky z mezinárodní železniční přepravy osob za účelem přispět na smlouvy 

veřejné služby. 

 

Toto legislativní řešení omezí normální rozvoj evropského trhu a negativně ovlivní přístup 

cestujících z periferních členských států do jiných evropských regionů. Navíc je toto řešení 

v rozporu s podporou přesunu na jiné druhy dopravy, což je jeden z hlavních cílů politiky 

Společenství v tomto odvětví. 

 

Portugalsko věří, že toto ustanovení může být během další fáze legislativního postupu 

spolurozhodování revidováno tak, aby byly zmírněny jeho případné negativní dopady na liberalizaci 

mezinárodní osobní dopravy. 

 

________________________ 
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PŘÍLOHA III 

 

Prohlášení Litvy do zápisu z jednání Rady 
 
 

Litva vykládá ustanovení uvedená v čl. 1 odst. 0 a 2a a v čl. 1a odst. 0a a 0aa dokumentu 14737/05 

ADD 1 jako zcela v souladu s nařízením Rady č. 693/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zavedení 

dokladu k usnadnění průjezdu po železnici. 

 

____________________ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 18.9.2006 
KOM(2006) 516 v konečném znění 

2004/0047 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, 
zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 
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2004/0047 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, 
zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě (dokument 
KOM(2004) 0139 v konečném znění – 2004/0047 COD): 

4. března 2004 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 9. února 2005 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 28. září 2005 

Datum přijetí společného postoje: 24. července 2006 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Na základě tohoto návrhu a v souladu s Bílou knihou pod názvem „Evropská dopravní 
politika do roku 2010: čas rozhodnout“ hodlá Komise pokračovat v reformě odvětví 
železniční dopravy, a to otevřením mezinárodní přepravy cestujících v rámci Evropské 
Unie hospodářské soutěži.  

Toto rozhodnutí je jedním ze čtyř opatření, která Komise navrhla v souvislosti se třetím 
železničním balíčkem (cílem ostatních opatření je posílit práva cestujících, kteří využívají 
služeb mezinárodní dopravy, vytvořit systém vydávání osvědčení strojvedoucím a zlepšit 
kvalitu služeb nákladní železniční dopravy). 

Tento konkrétní návrh stanoví, že od 1. ledna 2010 by železniční podniky, které mají licenci 
a požadovaná bezpečnostní osvědčení, měly mít přístup k infrastruktuře, aby mohly 
provozovat služby mezinárodní osobní dopravy ve Společenství.  

V zájmu vytvoření realistických hospodářských podmínek k rozvoji služeb se navrhuje, aby 
provozovatelům byl povolen nástup a výstup cestujících na jakékoliv stanici na mezinárodní 
trase, včetně stanic nacházejících se na území stejného členského státu. To bylo provedeno 
takovým způsobem, aby byla zachována hospodářská rovnováha veřejných zakázek na 
služby, která by tímto mohla být ovlivněna, a aby zároveň nebyl vyvíjen přehnaný tlak na 
provozní podmínky železničních podniků provozujících služby mezinárodní železniční osobní 
dopravy založené na otevřeném přístupu. 
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3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

Hlavním bodem jednání Rady týkajícího se návrhu Komise o otevření trhu byla jeho 
souvislost s revidovaným návrhem o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici 
a silnici1. Na zasedání Rady dne 5. prosince 2005 mohlo tudíž být dosaženo politické dohody 
o návrhu týkajícím se přístupu na železniční trh jen díky tomu, že se jednání zabývalo 
vztahem mezi oběma návrhy a poskytlo pokyny s ohledem na některé prvky návrhu 
o veřejných službách v přepravě cestujících v prohlášení do zápisu z jednání učiněném Radou 
a Komisí (viz příloha I). 

Rada kvalifikovanou většinou (Maďarsko se zdrželo hlasování) učinila některé všeobecné 
změny týkající se návrhu Komise, které jsou přijatelné, protože zabezpečí, aby cíle návrhu 
byly splněny. 

První změna se týká práv otevřeného přístupu k infrastruktuře služeb železniční osobní 
dopravy. Komisí navržený termín (rok 2010) pro otevření trhu služeb v mezinárodní 
železniční osobní dopravě byl Radou zachován. Společný postoj pozdrží otevření trhu 
u členských států, kde se mezinárodní doprava významně podílí na celkovém objemu služeb 
železniční osobní dopravy, až do roku 2012. Rada tudíž odmítla návrhy Evropského 
parlamentu z jeho prvního čtení posunout otevření trhu služeb mezinárodní železniční 
dopravy na rok 2008 a otevřít trh služeb vnitrostátní dopravy do roku 2012. Rada ovšem 
převzala návrhy Parlamentu týkající se doložky o vzájemnosti, kterou by členské státy mohly 
uplatňovat, což by otevřelo jejich trh před rokem 2010. Komise podporuje tento časový 
harmonogram stanovený ve společném postoji, protože všem účastníkům trhu umožňuje, aby 
se na otevření trhu připravili. Komise může doložku o vzájemnosti přijmout, protože je 
výlučně přechodné povahy a je vypracována takovým způsobem, který zabraňuje 
neslučitelnosti s právními předpisy Společenství. Komise rovněž souhlasí se společným 
postojem v otázce práva na přístup, a to tak, že právo na přístup by mělo být udělováno jen 
pro ty služby mezinárodní dopravy, jejichž hlavním účelem je přeprava cestujících mezi 
stanicemi v různých členských státech. Tímto způsobem se zabrání tomu, aby právo na 
přístup u služeb mezinárodní osobní dopravy, včetně kabotáže, nebylo zneužíváno a nevedlo 
k otevření trhu služeb vnitrostátní osobní dopravy. 

Za druhé stanoví Rada jasněji ve svém společném postoji mechanismy a postupy pro 
zabezpečení veřejných služeb v přepravě. Rada zachovává všeobecnou zásadu 
navrhovanou Komisí, že právo na přístup lze omezit pouze tehdy, pokud by ohrozilo 
hospodářskou rovnováhu veřejných služeb v přepravě. Rada k návrhu Komise připojila tři 
body: a) transparentní postup, ve kterém nezávislé regulační subjekty hrají klíčovou úlohu při 
rozhodování, zda otevření trhu služeb v mezinárodní železniční osobní dopravě ohrožuje 
veřejné služby v přepravě; b) vyjasnění způsobů pro udělování či omezování práva na přístup 
a c) ustanovení, které členským státům umožňuje vybírat poplatek za služby mezinárodní 
železniční osobní dopravy transparentním a nediskriminačním způsobem za účelem 
financování veřejných služeb železniční osobní dopravy. Komise souhlasí s těmito 
dodatečnými body, protože buď zvyšují srozumitelnost ustanovení, nebo uvádějí, které 
možnosti jsou beztak přípustné v rámci právních předpisů Společenství.  

Třetí změna je založena na návrhu Evropského parlamentu doplnit otevření trhu služeb 
mezinárodní železniční osobní dopravy, a zejména služeb využívajících specializované 

                                                 
1 Komise vydala revidovaný návrh dne 20. července 2005, viz KOM(2005) 319. 
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infrastruktury, opatřeními pro dosažení stabilnějšího a předvídatelnějšího prostředí pro 
investice. Zatímco Parlament navrhoval, aby služby využívající specializované infrastruktury, 
což si vyžaduje značné dlouhodobé investice, byly pokryty rámcovými dohodami v trvání 
desíti let, domnívá se Rada, že patnáctileté období by bylo vhodnější. Komise podporuje 
stanovisko Rady, které vhodně odráží všeobecně dlouhou dobu odpisu specializované 
železniční infrastruktury. 

V neposlední řadě zavádí společný postoj Rady v porovnání s návrhem Komise řadu dalších 
významných změn. Objasnil, že účelem směrnice je otevřít trh služeb mezinárodní železniční 
osobní dopravy v rámci Společenství a že služby přepravy zboží a osob, které začínají a končí 
ve třetích zemích a prochází územím Společenství, nejsou zahrnuty do oblasti působnosti 
návrhu. Společný postoj dále umožňuje členským státům, aby přechodně neposkytly úplný 
otevřený přístup ke službám mezinárodní železniční osobní dopravy v případech, kde 
právo využívat určité železniční tratě, například v případě koncese, bylo uděleno na základě 
otevřeného a konkurenceschopného nabídkového řízení. Rada rovněž navrhla, aby členské 
státy, ve kterých neexistuje železniční systém, jako například Malta a Kypr, byly vyňaty 
z povinnosti provádět směrnice, které podléhají této změně. Komise souhlasí se všemi těmito 
dodatečnými ustanoveními. 

4 PODROBNÉ PŘIPOMÍNKY KOMISE 

Komise přijala zcela nebo zčásti čtyři z dvanácti změn navrhovaných Evropským 
parlamentem v jeho prvním čtení. Z nich Rada do svého společného postoje převzala osm 
buď doslova, nebo z velké části. 

4.1 Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, které Komise přijala a které byly v plném 
nebo částečném znění zahrnuty do společného postoje 

Níže uvedené odkazy se vztahují k bodům odůvodnění a článkům společného postoje. 

Změny 5 a 13. V návaznosti na návrh Evropského parlamentu Rada navrhuje v čl. 2 odst. 4) 
prodloužit běžné období rámcové smlouvy v případě specializované infrastruktury na 15 let 
v porovnání s desíti lety v návrhu Evropského parlamentu. Rada rovněž orientačně uvádí 
kapacitní charakteristiky, které mají být poskytnuty žadateli po dobu trvání rámcové smlouvy. 

Změna 7. Dvacátý  první bod odůvodnění doporučuje změnit jak směrnici 91/440/EHS, tak 
směrnici 2001/14/ES. 

Změna 10.  Desatý bod odůvodnění a odst. 1 bod 8) podbod 3b uvádí, že právo na otevřený 
přístup lze omezit jen v případě, kdy regulační subjekt by na základě důkladné hospodářské 
analýzy a předem určených kritérií dospěl k závěru, že právo na otevřený přístup by ohrozilo 
hospodářskou rovnováhu veřejných služeb v přepravě. Společný postoj dále uvádí zúčastněné 
strany, které si mohou vyžádat takovou hospodářskou analýzu a naznačuje procesní hlediska 
hodnocení, jakož i vydání rozhodnutí. 
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4.2 Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu zamítnuté Komisí a nezahrnuté do 
společného postoje 

Změny 2, 8 a 9.  Šestý bod odůvodnění a odst. 1 bod 8) podbod 3a stanoví 1. leden 2010 jako 
vhodný termín pro otevření trhu služeb mezinárodní železniční osobní dopravy. To je 
v rozporu se stanoviskem Evropského parlamentu, který navrhuje otevřít trh služeb 
mezinárodní železniční osobní dopravy do roku 2008 a trh služeb vnitrostátní dopravy do 
roku 2012. 

Změna 4. Změna navazuje na čtení – provedené v Radě – návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, 
předloženého Komisí. Návaznost je však zbytečná, protože Rada dosáhla politické dohody 
v souvislosti s tímto návrhem dne 9. června 2006. 

4.3 Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu zamítnuté Komisí a zahrnuté v úplném či 
částečném znění do společného postoje 

Změny 6 a 12.  Sedmnáctý bod odůvodnění odst. 1 bod 9) a odst. 1 bod 10) vyžadují, aby 
Komise podala zprávu o provádění směrnice 91/440/EHS ve znění směrnice 2001/12/ES, a to 
v roce 2009, jakož i zprávu o provádění této směrnice, a to dva roky po otevření služeb 
mezinárodní železniční osobní dopravy. Změny předložené Parlamentem vyžadují, aby 
Komise podávala zprávu o provádění této směrnice dvakrát, poprvé dva roky po otevření 
služeb mezinárodní osobní dopravy, jak navrhuje Evropský parlament, a podruhé dva roky po 
navrhovaném otevření služeb vnitrostátní osobní dopravy.  

Změny 3 a 11. V návaznosti na podobný návrh Evropského parlamentu jedenáctý bod 
odůvodnění a odst. 1 bod 8) podbod 3d nevyžaduje, aby členské státy, které otevřely svůj trh 
služeb mezinárodní železniční osobní dopravy, udělily právo přístupu před datem otevření 
navrhovaným právními předpisy Společenství železničním podnikům nebo jejich přímo či 
nepřímo kontrolovaným dceřinným společnostem, které mají licenci v členském státě, v němž 
podobná práva přístupu nejsou udělována. 

Komise může přijmout tyto úpravy, které zamítla v prvním čtení v Evropském parlamentu. 

5. ZÁVĚR 

Komise se domnívá, že společný postoj přijatý dne 24. července 2006 kvalifikovanou 
většinou neohrožuje zásadní cíle a postoj jejího návrhu, a proto ho podporuje. 



 

CS 6   CS 

PŘÍLOHA I 

Prohlášení Rady a Komise do zápisu z jednání Rady 

V rámci dosažení politické dohody o společném postoji ke směrnici, kterou se mění směrnice 
Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, se Rada rovněž dohodla na těchto bodech. 

1. Otevření železničního trhu ve Společenství lze dosáhnout pouze postupně 
a v souladu s potřebami veřejných služeb. 

2. To znamená, že v případě osobní dopravy se otevření trhu prostřednictvím 
současných legislativních návrhů dotýká pouze spojů mezinárodní železniční 
přepravy osob, včetně kabotáže, a nikoliv spojů vnitrostátní přepravy osob. 

3. Budoucí nařízení o veřejné přepravě cestujících po železnici a silnici, jehož cílem je 
spíše vytvořit právní rámec pro náhradu za zakázky na veřejné služby než otevřít trh 
železničních dopravních spojů, by mělo umožnit přímé zadání zakázek na smlouvy 
veřejné služby na železniční dopravní spoje; a toto přímé zadání by nemělo 
vyžadovat jakékoliv další otevření trhu železniční přepravy osob nad rámec toho, co 
bylo sjednáno ve směrnici, kterou se mění směrnice 91/440. 

4. Pro Radu je rovněž důležité, aby veřejné orgány měly nadále možnost zajišťovat 
provoz integrovaných železničních sítí, přičemž Rada bere na vědomí, že toto může 
vyžadovat, aby nařízení o závazcích veřejné služby stanovilo přímé zadávání 
zakázek pro tyto sítě. 

5. V zájmu větší právní jasnosti bude nezbytné zajistit soulad mezi směrnicí, kterou se 
mění směrnice 91/440, a nařízením o závazcích veřejné služby v rámci budoucích 
jednání o nařízení. 

6. Otázky, které bude třeba objasnit v rámci dosažení dohody o nařízení o závazcích 
veřejné služby, zahrnují zejména: 

• definování dálkové, městské a regionální železniční dopravy, v souladu se 
zásadou subsidiarity, z důvodu specifických podmínek různých příslušných 
orgánů; 

• určení odpovědnosti za financování zakázek na mezinárodní veřejné služby; 

• rozsah investice při výpočtu délky smluv na veřejné služby. 

7. Rada se zavazuje k tomu, že bude usilovat o dosažení politické dohody o nařízení 
o závazcích veřejné služby co nejdříve v průběhu roku 2006. V příštích šesti 
měsících je třeba dosáhnout významného pokroku, přičemž zvláštní pozornost je 
třeba věnovat obecným zásadám transparentnosti, subsidiarity a právní jasnosti. 


