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Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 
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Vec: Opatrenia na posilnenie bezpečnosti železníc v Európe 

Nedávno Európa musela čeliť niekoľkým teroristickým útokom alebo pokusom o útoky v rôznych 
členských štátoch. Ministri z Nemecka, Talianska, zo Španielska, z Luxemburska, Belgicka, 
Holandska, Veľkej Británie a zo Švajčiarska, európski komisári pre dopravu a vnútorné veci a 
koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu sa 29. augusta 2015 stretli, aby prediskutovali možné iniciatívy 
na sprísnenie a zvyšovanie bezpečnosti železníc: nadnárodné policajné tímy na zaistenie bezpečnosti 
na palube, vizuálne kontroly a kontrola batožiny, všeobecné zavedenie lístkov, na ktorých je meno 
osoby, pre medzinárodné vlaky, systematické využívanie kamerového dohľadu atď. Tieto konzultácie 
doteraz neviedli k žiadnym konkrétnym opatreniam na európskej úrovni. 

Medzitým sa francúzske orgány rozhodli zaviesť niekoľko opatrení s cieľom reagovať na naliehavú 
potrebu zvýšiť bezpečnosť vo vlakoch Thalys, čo dokazuje, že možno zaviesť takéto opatrenia: 
inštalácia bezpečnostných priechodov, posilnenie právomocí bezpečnostných pracovníkov SNCF 
(SUGE) a náhodné kontroly totožnosti. Tieto opatrenia sú iba východiskovým bodom a nemôžu byť 
plne efektívne, pokiaľ sa nezavedú na nadnárodnej úrovni. 

Pokiaľ ide o železničnú bezpečnosť, Komisia v súčasnosti zohľadňuje vandalizmus a bežnú trestnú 
činnosť. Kedy Komisia zavedie komplexný balík bezpečnostných opatrení s cieľom riešiť aj hrozby 
terorizmu? 

Je zrejmé, že doprava je už svojou povahou medzinárodná, takže je rozhodujúce zabezpečiť 
koordinovaný prístup EÚ k bezpečnostným normám. Je tiež dôležité, aby sa v plnej miere využíval 
potenciál existujúcich nástrojov, ako je Európska sieť železničnej polície (RAILPOL), čo je veľmi 
užitočná sieť. Akým spôsobom by sa z práce siete RAILPOL mohol stať základ spoločného 
európskeho prístupu k bezpečnosti? Zdá sa, že skupina expertov pre bezpečnosť pozemnej dopravy 
(LANDSEC) nie je taká efektívna, aká by mohla byť: Je Komisia ochotná prijať vhodné opatrenia 
zamerané na to, aby sa táto skupina expertov schádzala pravidelnejšie a aby sa zameriavala na 
bezpečnosť železníc? Ako Komisia plánuje vytvárať a presadzovať harmonizované normy bezpečnosti 
železníc v EÚ? Zvažuje Komisia v tomto zmysle vytvorenie špecializovanej agentúry? 
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