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1. Východiska

První železniční balíček přijatý v roce 2001 byl prvním opravdovým pokusem, jak zastavit 
pokles v železniční dopravě, který začal na konci minulého století, a reformovat evropský 
regulační rámec. Měl za cíl zajistit evropskou integraci tohoto odvětví a přitažlivost ve 
srovnání s ostatními způsoby dopravy. Tato první reforma však na evropské úrovni 
nedokázala zlepšit situaci železnic a posílit podíl železniční dopravy v rámci všech druhů 
dopravy, jak to bylo cílem bílé knihy o dopravě z roku 2001. 

Rozprava Parlamentu o usnesení ze dne 11. června 2010 o provádění prvního železničního 
balíčku odhalila příčiny stagnace odvětví, jež spočívají v neochotě členských států řádně 
uplatňovat první balíček a dosahovat cílů v něm stanovených. 

Komise se na základě tohoto usnesení obrátila na Evropský soudní dvůr s kritikou 
13 členských států „za nesprávné uplatňování různých částí prvního železničního balíčku“.
Tato opatření byla v prvé řadě zaměřena na nedostatečné oddělení provozovatelů 
infrastruktury a zavedených železničních podniků, na potíže s dosažením spravedlivého 
stanovení poplatků provozovatelem infrastruktury a na nedostatečné pravomoci a nezávislost 
regulačních orgánů.

2. Návrh Komise

Komise navrhla přepracování směrnic, jež první železniční balíček upravují1 (dále jen 
„přepracování“), společně se sdělením k těmto směrnicím2. Komise chce v zájmu většího 
zjednodušení, vyjasnění a modernizace sloučit tři směrnice prvního železničního balíčku
a následné změny do jednoho dokumentu.

Nad rámec kodifikace platných právních předpisů má Komise v úmyslu zlepšit financování
a zpoplatňování železniční infrastruktury a podmínky pro hospodářskou soutěž a zajistit 
odpovídající dohled nad trhem. Na tato tři témata se soustřeďují následující kapitoly:

 Kapitola II o rozvoji železnic v Unii obsahuje ustanovení o nezávislosti provozovatelů 
infrastruktury a železničních podniků, oddělení správy infrastruktury od poskytování 
dopravních služeb a finanční situaci v železničním odvětví. Je doplněno ustanovení, které 
omezuje zásahy členských států v oblasti správy železničních podniků, zejména pokud jde
o všeobecné politické směry. Hlavní funkce provozovatele infrastruktury jsou uvedeny
v příloze II směrnice.

Oddíl 4 a příloha III o podmínkách přístupu ke službám obsahují hlavní změny: byly 
doplněny požadavky na nezávislost správy dopravních zařízení za zvláštních okolností
a povinnost, aby provozovatelé služeb souvisejících s železniční dopravou pronajímali 
infrastrukturu, která nebyla po dobu dvou let využívána.

                                               
1 Směrnice 2001/12 o rozvoji železnic Společenství, směrnice 2001/13 o vydávání licencí železničním podnikům 
a směrnice 2001/14 o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury.
2 KOM(2010)474.
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 Kapitola III o vydávání licencí železničním podnikům zachovala postup získání licence 
pro železniční podnik bez výrazných změn. Vkládá se však nové ustanovení článku 17, 
podle kterého musí členské státy či příslušníci členských států vlastnit více než 50 % 
železničního podniku, který bude žádat o licenci v EU. 

 Kapitola IV o zpoplatnění použití železniční infrastruktury a přidělování kapacity 
železniční infrastruktury obsahuje některá ustanovení, která jsou výrazně pozměněna: 

– Stanovení poplatků za infrastrukturu a služby: hlavní zásady zpoplatnění jsou 
ponechány v jejich současné podobě. Komise má však v úmyslu vysvětlit, jak mají být 
tyto zásady uplatňovány (příloha VIII, body 1 a 3). Navrhuje také, aby bylo povinné 
rozlišování poplatků za infrastrukturu na základě hlukových charakteristik vlaků a aby 
byla tato povinnost navázána na vstup směrnice o euroznámce v platnost. Rozlišování 
těchto poplatků v souvislosti s náklady jiného působení na životní prostředí by mělo být
i nadále nepovinné, zatímco zpoplatnění zvýšení celkového výnosu provozovatele 
infrastruktury bude rovněž vázáno na směrnici o euroznámkách. Aby bylo urychleno 
rozšíření interoperabilních technologií, navrhuje Komise také dočasné snížení poplatků
u vlaků vybavených systémem ETCS.

– Přidělování kapacity infrastruktury: nejdůležitější změny mají za cíl posílit spolupráci 
mezi provozovateli infrastruktury, pokud jde o mezinárodní kapacitu, a to v článku 40,
a zevšeobecnit pojem oprávněných žadatelů, v článku 41. V případě sporu mezi žadateli
o stejnou trasu vlaků se v rámci článku 46 zdarma poskytnou nezbytné informace pro 
proces koordinace a příslušný systém řešení sporů, přičemž spor budou řešit jednotliví 
provozovatelé infrastruktury. 

– Regulační subjekty: tyto subjekty budou, pokud jde o organizaci, rozhodování a vedení 
pracovníků, nezávislé na jakémkoli jiném veřejnoprávním subjektu. Pravomoci subjektů 
jsou rozšířeny tak, aby se vztahovaly na přístup ke službám souvisejícím se železniční 
dopravou, jakož i jejich zpoplatnění, a na sledování toho, jak probíhá hospodářská 
soutěž v odvětví. Regulačním orgánům budou k dispozici některé nové nástroje: 
možnost jednat z vlastní iniciativy; vymáhání jejich rozhodnutí prostřednictvím sankcí, 
včetně pokut; pravomoc zahájit audit týkající se oddělení účtů a vyvodit závěry týkající 
se otázek státní podpory. Komise rovněž posiluje spolupráci vnitrostátních regulačních 
subjektů v rámci pracovních skupin vytvořených za tím účelem.

3. Úvodní poznámky a směřování

Přepracování má za cíl dosáhnout soudržného a integrovaného evropského železničního trhu 
ve všech jeho segmentech, včetně oblasti nákladní a osobní dopravy na vnitrostátní
a mezinárodní úrovni. Tento cíl, a zejména odstranění posledních technických
a administrativních překážek ve vztahu k různým vnitrostátním trhům, zpravodajka 
podporuje, neboť tuto podporu již vyjádřil Parlament během rozprav o předchozích 
železničních balíčcích. Z tohoto evropského železničního trhu by měli těžit jak občané, tak 
podniky, a to v podobě snižování nákladů a zabezpečení spravedlivého a nediskriminačního 
přístupu k evropské železniční síti pro všechny železniční podniky. 

Kromě tohoto obecného cíle by zpravodajka ráda zmínila několik otázek k určitým prvkům, 
které podle jejího názoru nebyly při přepracování dostatečně vyřešeny, avšak budou klíčové 
pro vytvoření skutečného jednotného evropského železničního prostoru. Jako východisko pro 
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své úvahy zpravodajka používá usnesení Parlamentu, které bylo ve Výboru pro dopravu 
přijato prakticky jednomyslně (38 hlasy pro a nikdo nebyl proti). Usnesení se věnuje zvláště 
nezávislosti provozovatelů infrastruktury, nedostatečným prostředkům a pravomocem 
regulačních subjektů a zpoplatňování infrastruktury.

a) Regulační subjekt

Ve svém nedávném usnesení Parlament vyjadřuje své znepokojení nad tím, že regulační 
subjekty mají nedostatečné pravomoci a prostředky. Komise proto navrhuje jejich úlohu
a pravomoci výrazně posílit. Rovněž spolupráce mezi nimi je posílena a jde nad rámec 
stávající výměny informací: Komise má v úmyslu uložit regulačním subjektům povinnost 
spolupracovat, obzvláště v případě stížností týkajících se mezinárodních tras vlaků. Komise 
ale nenavrhuje integrovaný evropský systém dohledu srovnatelný s tím, jaký existuje
v případě jiných síťových odvětví, které byly v nedávné době otevřeny konkurenci a mezi něž 
patří například energetika nebo telekomunikace. 

Zpravodajka plně podporuje přístup Komise, která hodlá zvýšit nezávislost a pravomoci 
vnitrostátních regulačních subjektů, a domnívá se, že posílení regulační kontroly je první 
nutnou reformou, která musí být v železničním odvětví provedena: účinná regulační kontrola 
na vnitrostátní a evropské úrovni je nezbytným předpokladem pro jakoukoliv další integraci 
vnitrostátních železničních trhů, neboť zabezpečuje pravidla spravedlivého
a nediskriminačního železničního trhu. 

Úloha regulačního subjektu by měla být dále posílena a jeho pravomoci rozšířeny na některé 
nové oblasti. Například by měl mít rovněž kontrolní funkci, která mu umožní kontrolovat, zda 
vnitrostátní právní úprava bezpečnosti a jiné technické normy nejsou zneužívány k omezování 
otevřenosti trhu, neboť otázky týkající se bezpečnosti a osvědčování jsou často zneužívány 
jako alibi, na základě něhož se omezuje přístup na trh. Úloha regulačních subjektů, jak ji 
navrhuje Komise, je však také posílena v oblastech, které přesahují tradiční kontrolní funkci, 
kdy je například posuzován obchodní plán nebo kdy jsou hodnoceny středně- až dlouhodobé 
potřeby příjmů k dosažení výkonnostních cílů. Zpravodajka má zájem na dalším posílení 
evropské úrovně regulační kontroly, například prostřednictvím více institucionalizovaného 
systému oproti čistě kooperativnímu přístupu, který zastává Komise. 

b) Financování infrastruktury a poplatky za její použití

Parlament pravidelně kritizoval členské státy za nedostatek investic a nedostatečné 
financování v odvětví železničních systémů, zejména co se týče sítě TEN-T, přestože se na 
tuto oblast vztahuje směrnice 2001/12 o financování infrastruktury a železničním dluhu. 
Komise vkládá některá nová ustanovení, jejichž cílem je lepší financování železniční 
infrastruktury. Například je stanoveno, aby bylo povinné zveřejňování pětileté strategie pro 
rozvoj vnitrostátní infrastruktury (článek 8). Tyto strategie by měly uspokojovat budoucí 
potřeby v oblasti mobility a zajišťovat udržitelné financování železničního systému. Obchodní 
plány, které na základě konzultací se všemi tržními hráči vypracovávají provozovatelé 
infrastruktury, musí tento nový rámec respektovat. Posilují se i povinnosti vedoucí k vyšší 
transparentnosti závazků členských států a provozovatelů infrastruktury, jako je zveřejnění 
rámce zpoplatnění. Tato ustanovení jsou pokrokem z hlediska transparentnosti, stejně jako 
povinnosti, které musí členské státy dodržovat. 
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Komise navrhuje stanovit povinná smluvní ujednání mezi provozovatelem infrastruktury
a veřejnými orgány, aby byl zajištěn alternativní zdroj financování infrastruktury nad rámec 
poplatků. Dochází k posílení parametrů těchto ujednání – jejichž trvání se prodlužuje ze tří 
nejméně na pět let – v rámci přílohy VII, například prostřednictvím začlenění výkonových 
ukazatelů do smluvního ujednání. To by mohla být silná motivace k lepšímu využití sítě, za 
předpokladu, že definované cíle budou dostatečně ambiciózní. Zpravodajka je toho názoru, že 
mají-li být taková ujednání účinná, je nezbytné dbát o to, aby měly všechny zúčastněné strany 
stejné příležitosti vyjádřit své potřeby. 

Co se týká rozlišení poplatků za infrastrukturu založeného na hlukových charakteristikách 
vlaků, zpravodajka má za to, že je třeba koordinovat internalizaci externalit mezi různými 
druhy dopravy, aby se dosáhlo spravedlivých podmínek v rámci odvětví i mezi druhy 
dopravy. Navrhla by případně změny, jimiž by bylo zajištěno zdůraznění této podmínky, a to 
zejména ve vztahu k silniční dopravě. Dále jsou navrhovány pobídky pro zavádění systémů 
ERMTS spočívající ve snížení poplatků za užívání železničních komunikací. Zpravodajka 
považuje za zásadní, aby byly tyto pobídky neutrální z hlediska výnosů pro všechny 
železniční provozovatele, aniž by pro tyto provozovatele infrastruktury vznikaly jakékoli další 
problémy s financováním.

Kromě toho ve významném počtu členských států neposkytuje systém zpoplatnění 
infrastruktury, který je jedním ze zdrojů, jež mají příslušní provozovatelé infrastruktury
k dispozici pro financování rozvoje a údržby infrastruktury, dostatečné pobídky k tomu, aby 
se zvyšoval výkon železniční sítě. Komise proto navrhuje definovat základní zásady systému 
odměňování výkonu uvedené v příloze VIII bodě 4. 

Tato opatření jsou krokem k vybudování řádné finanční architektury, avšak zůstává otázka, 
zda budou tato opatření úspěšná v kontextu omezených zdrojů členských států. Základy 
financování infrastruktury zůstávají křehké. Musí být nalezeny způsoby, jak povzbudit další 
veřejné a soukromé investice v železničním odvětví, které přinášejí zlepšení nejen z hlediska 
transparentnosti a výše uvedených pobídek. 

c) Podmínky přístupu ke službám a k dopravním zařízením

Komise ustanovení v této záležitosti posiluje, zejména v článku 13. Důsledkem je situace, kdy 
Komise navrhuje právní a organizační oddělení dopravních zařízení od dominantních 
železničních podniků, avšak neodvážila se řešit oddělení provozovatelů infrastruktury
a provozovatelů dopravy, jehož dopady na spravedlivou a nediskriminační hospodářskou 
soutěž jsou mnohem škodlivější. Otázka zní, zda Komise byla při určování cílů, jež mají být 
přijaty ohledně spravedlivého a nediskriminačního přístupu ke službám pro všechny žadatele, 
dostatečně nebo neúměrně ambiciózní, a zda by jiná opatření mohla být pro zajištění takového 
přístupu vhodnější. 

d) Oddělení správy infrastruktury a provozování dopravních služeb 

Parlament pravidelně vyjadřoval své obavy, že provozovatelům infrastruktury není 
poskytnuta dostatečná nezávislost na zavedeném železničním podniku. Zajištění této 
nezávislosti na provozovatelích infrastruktury je klíčové, protože mají ústřední roli
v poskytování přístupu ke kapacitě infrastruktury a poplatcích za její použití. Zpravodajka 
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plně podporuje názory Parlamentu, který kritizoval „nedostatečné praktické a právní záruky, 
které by zajistily nezávislost provozovatelů infrastruktury [...], zvlášť pokud by mohli být 
součástí holdingové společnosti, která rovněž zahrnuje určité činnosti železniční dopravy“
a potvrzuje, že oddělení „je podmínkou, aby všem provozovatelům mohlo být poskytnuto
spravedlivé, transparentní a nediskriminační zacházení“ (bod 7 usnesení z června 2010).

Nedostatečná nezávislost narušuje hospodářskou soutěž ve významném počtu evropských 
zemí a brání evropské integraci železniční sítě, jež se nadále řídí čistě národními zájmy.
Z toho důvodu Parlament ve svém nejnovějším usnesení naléhavě vyzval Komisi, aby při 
přepracování byla nezávislost provozovatelů infrastruktury řešena jako hlavní priorita. Avšak 
návrh Komise k velkému zklamání zpravodajky neobsahuje ohledně oddělení vlastnictví 
jakýkoli pokrok. Nyní nastal čas, aby Evropský parlament zvážil, jakým způsobem a v jaké 
formě lze oddělení vlastnictví na jednotném evropském železničním trhu dosáhnout, jak tomu 
ostatně v minulosti bylo již v případě jiných odvětví, jako např. v energetice
a telekomunikacích. Parlament by za tím účelem měl zahájit diskusi o vytvoření skutečně 
evropského modelu železničního trhu, jež musí být založen na několika jasných
a transparentních pravidlech, což přinese jednotnější předpisy na celém území Unie než platí
v současnosti. Aniž by chtěla zasahovat do otázky vlastnictví, zpravodajka se domnívá, že by 
měla být povolena pouze plně právně, organizačně a institucionálně nezávislá struktura 
provozovatelů.

e) Přílohy a rozsah aktů v přenesené pravomoci

Návrh obsahuje devět příloh, ve kterých může Komise stávající znění upravovat 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Zpravodajka chápe, že Komise potřebuje 
dostatečnou pružnost, aby bylo zajištěno, že bude v pravidlech zohledněn vývoj v právní, 
politické a technické oblasti. Směrnice by však měla vytvořit pevný základ regulace, který 
jasně naznačí, kterým směrem by se Komise měla ubírat. Některé tyto přílohy mohou mít 
zásadní dopad na způsob, jakým bude odvětví regulováno, a proto by mohly být považovány 
za podstatné prvky směrnice. V důsledku toho zpravodajka navrhuje posouzení významu 
každé přílohy individuálně, aby bylo možné rozhodnout, zda prvky zde obsažené je třeba 
upravovat běžným legislativním postupem namísto aktů v přenesené pravomoci. 


