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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hlavním cílem dopravní politiky Evropské unie je vytvořit vnitřní trh dopravy, který přispěje 
k vysoké konkurenceschopnosti a harmonickému, vyváženému a udržitelnému rozvoji 
hospodářské činnosti.

Hospodářská soutěž mezi železničními podniky je dosud ztěžována ochranářským chováním 
některých zavedených provozovatelů a nekale smluvenou správou železniční infrastruktury. 
Noví provozovatelé, kteří chtějí vstoupit na trh, čelí diskriminaci při získávání přístupu 
k infrastrukturám a železničním službám, jejichž vlastníky často bývají historicky zavedené 
podniky, které je zároveň provozují.

Výše zmiňované zásady konkurenceschopnosti a harmonického, vyváženého a udržitelného 
rozvoje se od roku 2000 postupně naplňují, k čemuž přispělo přijetí tří navazujících 
legislativních balíčků EU. I přesto zůstává podíl železniční dopravy skromný, což je částečně 
zapříčiněno otázkami přiměřenosti na četné přesuny na krátké vzdálenosti ve městech, ale 
také překážkami vstupu na trh, jež ztěžují hospodářskou soutěž a inovace.

V roce 2012 se části těchto právních předpisů zjednodušily, upevnily a posílily 
prostřednictvím směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního 
prostoru, jíž se zpevnila stávající ustanovení o hospodářské soutěži, regulačním dohledu 
a finanční struktuře železničního odvětví.

Odhaduje se, že se na 90 % služeb přepravy cestujících vztahují závazky veřejné služby, což 
poskytuje orgánům značný prostor k uskutečňování nabídkových řízení nebo k přímému 
zadávání zakázek. Zavedení povinného vypisování nabídkových řízení na veřejné zakázky na 
služby má zvýšit konkurenční tlak na vnitrostátní železniční trhy s cílem zvýšit objem 
dopravních služeb pro cestující a zlepšit jejich kvalitu.

Otevření vnitrostátních železničních trhů přeshraniční konkurenci znamená významný pokrok 
v dosažení jednotného evropského železničního prostoru. Čtvrtý železniční balíček prohlubuje 
platné právní předpisy Evropské unie, pokud jde o přístup na železniční trh, čímž se Komise 
snaží odstranit překážky spravedlivé hospodářské soutěži.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby zajistily solidní financování 
k dosažení cílů plánů veřejné dopravy,
musí příslušné orgány stanovit závazky 
veřejné služby tak, aby dosáhly cílů 
veřejné dopravy nákladově efektivním 
způsobem při zohlednění kompenzace za 
čistý finanční dopad těchto závazků, a musí 
zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost 
veřejné dopravy poskytované v rámci 
smluv o veřejných službách.

(5) K dosažení cílů plánů veřejné dopravy
efektivním způsobem musí příslušné 
orgány stanovit závazky veřejné služby, při 
zohlednění kompenzace za čistý finanční 
dopad těchto závazků, a musí zajistit 
dlouhodobou finanční udržitelnost veřejné 
dopravy poskytované v rámci smluv 
o veřejných službách.

Or. es

Odůvodnění

Přeformulování textu z důvodu lepšího porozumění.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v článku 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„c) „příslušným místním orgánem“ 
příslušný orgán, jehož územní působnost 
není celostátní a jenž pokrývá dopravní 
potřeby městské aglomerace nebo 
venkovské oblasti;“

Or. es

Odůvodnění

Definice „příslušného místního orgánu“ v nařízení platném v současné době je dostačující. 
Doplnění navrhované Komisí může způsobit pochybnosti, pokud se dříve nestanoví, co se 
považuje za „městskou aglomeraci“ nebo „venkovskou oblast“.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v článku 2 se písmeno e) doplňuje 
tímto:

vypouští se

„Z rozsahu závazků veřejné služby se 
vylučuje veškerá veřejná doprava, která 
přesahuje rámec toho, co je nezbytné 
k využití síťových účinků na místní, 
regionální nebo nižší než vnitrostátní 
úrovni.“

Or. es

Odůvodnění

Definice „závazků veřejné služby“ obsažená v nařízení platném v současné době je 
dostatečně jasná. Není jasné, co se rozumí „síťovými účinky“.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 4 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy 
nákladově nejefektivnějším způsobem;

a) dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy 
efektivnějším způsobem;

Or. es

Odůvodnění

U smluv odvozujících se ze závazků veřejné služby už ze samé podstaty věci není ziskovost 
možná. Proto by se mělo hodnocení plnění plánů veřejné dopravy uskutečňovat podle širších 
kritérií.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a)
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Článek 5 – odst. 4 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud se jejich průměrná roční hodnota 
odhaduje na méně než 1 000 000 EUR 
nebo méně než 5 000 000 EUR v případě 
smlouvy o veřejných službách zahrnující 
veřejnou dopravu po železnici, nebo

a) pokud se jejich průměrná roční hodnota 
odhaduje na méně než 1 000 000 EUR 
nebo méně než 5 000 000 EUR v případě 
smlouvy zahrnující veřejnou dopravu po 
železnici, nebo

Or. es

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a)
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 4 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se týkají poskytnutí méně než 
300 000 kilometrů veřejných služeb 
v přepravě cestujících ročně nebo méně 
než 150 000 kilometrů v případě smlouvy
o veřejných službách zahrnující veřejnou 
dopravu po železnici.

b) pokud se týkají poskytnutí méně než 
300 000 kilometrů veřejných služeb 
v přepravě cestujících ročně nebo méně 
než 1 500 000 kilometrů v případě smlouvy 
zahrnující veřejnou dopravu po železnici.

Or. es

Odůvodnění

Údaj 150 000 kilometrů oproti 300 000 kilometrů neodpovídá ustanovení písmene a). Údaj by 
se měl změnit na 1 500 000 kilometrů pro smlouvy zahrnující dopravu po železnici.


