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1. Kontext

Prvý železničný balík prijatý v roku 2001 bol prvým skutočným pokusom zastaviť úpadok 
železničnej dopravy, ktorý sa začal koncom minulého storočia, a zreformovať európsky 
regulačný rámec. Jeho cieľom bolo zabezpečiť zjednotenie tohto odvetvia na európskej úrovni 
a zatraktívniť ho v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy. Situáciu v železničnom odvetví sa 
však v rámci tejto prvej reformy nepodarilo zlepšiť a nedosiahlo sa ani zvýšenie podielu 
železničnej dopravy na európskej úrovni, ako bolo cieľom bielej knihy o doprave z roku 2001. 

Rozprava Parlamentu o uznesení z 11. júna 2010 o vykonávaní prvého železničného balíka 
odhalila, že jednou z príčin stagnácie odvetvia je neochota členských štátov tento prvý balík 
riadne vykonávať a dosiahnuť ciele, ktoré v ňom boli stanovené. 

V nadväznosti na toto uznesenie Komisia v prípade 13 členských štátov začala konanie pred 
Súdnym dvorom Európskej únie z dôvodu, že „náležite nevykonávajú jednotlivé súčasti 
prvého železničného balíka.“ Ide v zásade o nedostatočné oddelenie manažérov infraštruktúry 
a etablovaných železničných podnikov, problémy pri dosahovaní spravodlivého stanovenia 
poplatkov zo strany manažérov infraštruktúry a nedostatočné právomoci a nezávislosť 
regulačných orgánov.

2. Návrh Komisie

Komisia navrhla prepracované znenie troch smerníc tvoriacich prvý železničný balík1 (ďalej 
len „prepracované znenie“), ktoré je doplnené oznámením2. Komisia zlučuje tieto tri smernice 
prvého železničného balíka a ich následné úpravy v záujme väčšieho zjednodušenia, 
objasnenia a modernizácie.

Zámerom Komisie nad rámec kodifikácie existujúcich právnych predpisov je však zlepšiť 
financovanie a spoplatňovanie železničných infraštruktúr, ako aj podmienky hospodárskej 
súťaže a zabezpečiť náležitý dohľad nad trhom. Týmito troma oblasťami sa konkrétne 
zaoberajú tieto kapitoly:

 Kapitola II o rozvoji železníc Únie obsahuje ustanovenia o nezávislosti manažérov 
infraštruktúry a železničných podnikov, oddelení správy infraštruktúry a prepravných 
činností a finančnej situácii v železničnom odvetví. Doplnené je ustanovenie zamerané 
na obmedzenie zásahov členských štátov do riadenia železničných podnikov, najmä 
pokiaľ ide o všeobecné politické usmernenia. Základné funkcie manažéra infraštruktúry 
sú uvedené v prílohe II smernice.

Hlavné zmeny obsahuje oddiel 4 a príloha III o podmienkach prístupu k službám: 
dopĺňajú sa požiadavky nezávislosti pre riadenie servisných zariadení v špecifických 
prípadoch a povinnosť prevádzkovateľov služieb týkajúcich sa železničnej dopravy 
prenajímať zariadenia, ktoré sa nevyužívali dlhšie ako dva roky.

                                               
1 Smernica 2001/12 o rozvoji železníc spoločenstva, smernica 2001/13 o udeľovaní licencií železničným 
podnikom a smernica 2001/14 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov 
za používanie železničnej infraštruktúry.
2 COM(2010)0474.
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 Kapitola III o udeľovaní licencií železničným podnikom zachováva postup získavania 
licencie železničného podniku bez väčších zmien. V článku 17 sa však dopĺňa nové 
ustanovenie, na základe ktorého majú členské štáty alebo príslušníci členských štátov 
povinnosť vlastniť celkovo viac ako 50 % železničného podniku, ktorý chce požiadať 
o licenciu v EÚ. 

 Kapitola IV o vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a o prideľovaní 
takejto kapacity zahŕňa niekoľko ustanovení obsahujúcich zásadné zmeny: 

– stanovenie poplatkov za infraštruktúru a služby: základné zásady spoplatňovania sú 
zachované v súčasnej podobe. Komisia sa však usiluje objasniť, ako tieto zásady 
uplatňovať (príloha III body 1 a 3). Popritom navrhuje, aby sa ako povinná stanovila 
úprava poplatkov za infraštruktúru na základe hlučnosti vlakov a aby sa táto povinnosť 
prepojila s nadobudnutím účinnosti smernice o Eurovignette. Úprava poplatkov 
súvisiacich s inými environmentálnymi nákladmi by ostala nepovinná, pričom 
spoplatňovanie zvyšujúcich sa príjmov manažérov infraštruktúry by bolo rovnako 
viazané na smernicu o Eurovignette. Komisia zároveň navrhuje dočasné zníženie 
poplatkov za vlaky vybavené ETCS, aby sa zrýchlilo zavádzanie interoperabilných 
technológií.   

– prideľovanie kapacity infraštruktúry: cieľom najdôležitejších zmien je v článku 40 
posilniť spoluprácu medzi manažérmi infraštruktúry, pokiaľ ide o medzinárodnú 
kapacitu, a v článku 41 zovšeobecniť koncepciu oprávnených žiadateľov. V článku 46 
v prípade sporu medzi žiadateľmi o podobné vlakové trasy by sa požadované 
informácie poskytli pre koordinačný proces bezplatne a systém riešenia sporov by 
riadili manažéri infraštruktúry. 

– regulačné orgány: z hľadiska organizácie, rozhodovania a riadenia zamestnancov sú 
nezávislé od akéhokoľvek iného orgánu verejnej moci. Ich právomoci sú rozšírené tak, 
aby pokrývali prístup k službám týkajúcim sa železničnej dopravy a ich spoplatňovanie 
a monitorovali hospodársku súťaž v tomto odvetví. Regulačné orgány majú k dispozícii 
niekoľko nástrojov: činnosti z vlastnej iniciatívy; presadzovanie svojich rozhodnutí 
prostredníctvom sankcií vrátane pokút; právomoc iniciovať audit v oblasti oddelenia 
výkazov a vyvodiť závery týkajúce sa štátnej pomoci. Komisia zároveň posilňuje 
spoluprácu vytvorením pracovnej skupiny vnútroštátnych regulačných orgánov.

3. Prvé pripomienky a orientačné body

Zámerom prepracovaného znenia je dosiahnuť komplexný a integrovaný európsky železničný 
trh vo všetkých jeho segmentoch vrátane osobnej a nákladnej dopravy na vnútroštátnej 
i medzinárodnej úrovni. Spravodajkyňa tento cieľ podporuje – ako ho už podporil Parlament 
počas rozpráv o predošlých železničných balíkoch – a to najmä pokiaľ ide o odstránenie 
posledných technických a administratívnych prekážok na rozličných vnútroštátnych trhoch. 
Európsky železničný trh by mal priniesť výhody občanom a podnikom tým, že zníži náklady 
a všetkým železničným podnikom zabezpečí spravodlivý a nediskriminačný prístup 
k európskej železničnej sieti. 

Popri tomto všeobecnom cieli by sa spravodajkyňa chcela zaoberať niekoľkými otázkami 
týkajúcimi sa určitých bodov, ktorých sa prepracované znenie podľa jej názoru dotýka skôr 
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nedostatočne, ale ktoré sú kľúčové pre vytvorenie skutočného jednotného európskeho 
železničného priestoru. Spravodajkyňa vo svojich úvahách vychádza z uznesenia Parlamentu, 
ktoré bolo vo Výbore pre dopravu prakticky jednomyseľne prijaté (38 hlasov za a žiaden hlas 
proti). Toto uznesenie sa zaoberá predovšetkým nezávislosťou manažérov infraštruktúry, 
nedostatočnými zdrojmi a právomocami regulačných orgánov a spoplatňovaním 
infraštruktúry.

a) Regulačný orgán

Parlament vo svojom nedávnom uznesení vyjadril obavy nad nedostatočnými právomocami 
regulačných orgánov a nad nedostatkom zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Komisia preto 
navrhuje, aby sa ich úloha a právomoci významne posilnili. Posilňuje sa aj spolupráca medzi 
nimi, pričom prekračuje rámec súčasnej výmeny informácií: Komisia zamýšľa zaviesť 
povinnosť, aby regulačné orgány spolupracovali, a to najmä v prípade sťažností súvisiacich 
s medzinárodnými vlakovými trasami. Nenavrhuje však integrovaný európsky systém 
dohľadu, ktorý by bol porovnateľný so systémami existujúcimi v iných sieťových odvetviach, 
ktoré sa nedávno otvorili konkurencii, napr. v energetike alebo telekomunikáciách. 

Spravodajkyňa v plnej miere podporuje postoj Komisie spočívajúci v posilnení nezávislosti 
a právomocí vnútroštátnych regulačných orgánov a považuje posilnenie regulačnej kontroly 
za prvú nevyhnutnú reformu, ktorú treba v železničnom odvetví vykonať: efektívna regulačná 
kontrola na vnútroštátnej a európskej úrovni je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia 
akejkoľvek ďalšej integrácie vnútroštátnych trhov so železničnou dopravou, pretože 
zabezpečuje pravidlá spravodlivého a nediskriminačného trhu v tejto oblasti dopravy. 

Úloha regulačného orgánu by sa mala ďalej posilniť a jeho právomoci by sa mali rozšíriť 
na niektoré nové oblasti. Mal by mať napríklad možnosť preveriť, či sa vnútroštátne 
nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ďalšie technické normy nezneužívajú s cieľom obmedziť 
otvorenosť trhov, keďže otázky týkajúce sa bezpečnosti a osvedčení sa často zneužívajú ako 
alibi na obmedzenie prístupu na trh. Úloha regulačného orgánu sa však podľa návrhu Komisie 
posilňuje aj v oblastiach presahujúcich rámec tradičnej kontrolnej funkcie, ako je 
posudzovanie podnikateľského plánu alebo hodnotenie strednodobých až dlhodobých potrieb, 
pokiaľ ide o príjmy, týkajúcich sa plnenia výkonnostných cieľov. Zámerom spravodajkyne je 
ďalej posilniť európsku úroveň takejto regulačnej kontroly, a to prostredníctvom systému, 
ktorý by bol inštitucionalizovanejší v porovnaní s prístupom Komisie založenom výlučne 
na spolupráci. 

b) Financovanie infraštruktúry a vyberanie poplatkov

Parlament pravidelne kritizoval nedostatočné investície a financie, ktoré členské štáty 
vyčleňujú na železničné systémy, predovšetkým pokiaľ ide o sieť TEN-T, a to aj napriek 
osobitným ustanoveniam smernice 2001/12 o financovaní infraštruktúry a železničnom dlhu. 
Komisia vkladá niekoľko nových ustanovení zameraných na zlepšenie financovania 
železničnej infraštruktúry. Medzi ne patrí povinnosť zverejňovať päťročné stratégie rozvoja 
vnútroštátnej infraštruktúry (článok 8). Tieto stratégie by mali plniť budúce potreby mobility 
a zabezpečiť udržateľné financovanie železničného systému. Podnikateľské plány, ktoré 
pripravujú manažéri infraštruktúry na základe konzultácie so všetkými subjektmi na trhu, 
musia tento nový rámec rešpektovať. Posilňujú sa aj povinnosti vedúce k vyššej 
transparentnosti záväzkov členských štátov a manažérov infraštruktúry, napr. zverejňovanie 



DT\852479SK.doc 5/6 PE454.582v02-00

SK

spoplatňovacieho rámca. Tieto ustanovenia, ako aj povinnosti, ktoré majú členské štáty 
rešpektovať, predstavujú pokrok z hľadiska transparentnosti.  

Komisia navrhuje, aby boli zmluvné dojednania medzi manažérom infraštruktúry a orgánmi 
verejnej moci povinné s cieľom zaistiť popri poplatkoch alternatívny zdroj financovania 
infraštruktúry. Kritériá takýchto dojednaní, ktorých trvanie sa predlžuje z troch na najmenej 
päť rokov, sa posilňujú v prílohe VII, a to napr. tým, že sa do zmluvného dojednania zahrnú 
ukazovatele výkonnosti. Takýto krok by mohol byť silným impulzom na náležité využitie 
siete, pokiaľ budú stanovené ciele dostatočne ambiciózne. Spravodajkyňa sa domnieva, že 
na to, aby boli takéto dojednania účinné, je nevyhnutné pre všetky zúčastnené strany 
zabezpečiť rovnakú možnosť vyjadriť svoje potreby. 

Pokiaľ ide o úpravu poplatkov za infraštruktúru na základe hlučnosti vlakov, spravodajkyňa 
sa domnieva, že internalizácia externalít sa musí koordinovať medzi jednotlivými druhmi 
dopravy, aby sa vytvorili spravodlivé podmienky intramodálnej a intermodálnej súťaže. 
Navrhla by prípadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom zdôrazniť tento stav, najmä 
čo sa týka cestnej dopravy. Navrhujú sa aj stimuly pre vybavenie systémom ERTMS, a to 
prostredníctvom dočasného zníženia poplatkov za infraštruktúru pre vlaky. Spravodajkyňa 
považuje za nevyhnutné, aby tieto stimuly boli pre všetkých prevádzkovateľov v železničnej 
doprave z hľadiska príjmov neutrálne a nevytvorili pre manažérov infraštruktúry ďalšie 
ťažkosti s financovaním.

Systém spoplatňovania tratí, ktorý je jedným zo zdrojov, ktoré majú manažéri infraštruktúry 
k dispozícii na financovanie rozvoja a údržbu infraštruktúry, okrem toho vo významnom 
počte členských štátov neposkytuje dostatočné stimuly na zvýšenie výkonnosti železničnej 
siete. Komisia preto navrhuje vymedziť základné princípy systému výkonnosti v prílohe VIII 
bod 4. 

Tieto opatrenia sú krokom smerujúcim k vytvoreniu riadnej finančnej architektúry, otvorená 
však stále zostáva otázka, či budú v súvislosti s obmedzenými zdrojmi členských štátov 
dostatočné. Základ financovania infraštruktúry zostáva krehký. Je potrebné nájsť spôsoby, 
ako stimulovať ďalšie verejné a súkromné investície v železničnom odvetví nad rámec 
zvýšenia transparentnosti a uvedených stimulov. 

c) Podmienky prístupu k službám a servisným zariadeniam

Komisia posilňuje ustanovenia týkajúce sa tejto otázky, a to najmä v článku 13. Výsledkom je 
situácia, keď Komisia navrhuje právne a organizačné oddelenie servisných zariadení 
od dominantných železničných podnikov bez toho, aby sa odvážila riešiť otázku celkového 
oddelenia manažérov infraštruktúry a prevádzkovateľov dopravy, čo má na spravodlivú 
a nediskriminačnú hospodársku súťaž v konečnom dôsledku ešte škodlivejší vplyv. Otázka 
spočíva v tom, či je Komisia dostatočne alebo disproporčne ambiciózna, pokiaľ ide o ciele 
spravodlivého a nediskriminačného prístupu k službám pre všetkých žiadateľov, a či by 
na zabezpečenie takéhoto prístupu neboli vhodnejšie iné opatrenia.  

d) Oddelenie správy infraštruktúry a prevádzkovania prepravných činností 

Parlament pravidelne vyjadroval svoje obavy, že manažéri infraštruktúry nemajú dostatočnú 
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nezávislosť od etablovaných železničných prevádzkovateľov. Poskytnutie takejto nezávislosti 
manažérom infraštruktúry je zásadné, pretože zohrávajú ústrednú úlohu pri poskytovaní 
prístupu k železničnej infraštruktúre a pri vyberaní poplatkov. Spravodajkyňa v plnej miere 
súhlasí s názormi Parlamentu, ktorý kritizoval, že „sa neposkytli dostatočné praktické 
a právne záruky nezávislosti manažérov infraštruktúry, najmä v prípadoch, ak sú súčasťou 
železničnej holdingovej spoločnosti pôsobiacej aj v oblasti železničnej dopravy“, a potvrdzuje, 
že oddelenie „je predpokladom pre zabezpečenie spravodlivého, transparentného a 
nediskriminačného zaobchádzania so všetkými prevádzkovateľmi“ (ods. 7 uznesenia z júna 
2010).

V značnom počte európskych krajín je tento nedostatok nezávislosti prekážkou hospodárskej 
súťaže a bráni európskej integrácii železničnej siete, ktorá sa naďalej riadi výlučne na základe 
vnútroštátnych koncepcií. Z tohto dôvodu Parlament vo svojom nedávnom uznesení naliehavo 
vyzval Komisiu, aby v prepracovanom znení považovala nezávislosť manažérov 
infraštruktúry za prioritu. Na veľké sklamanie spravodajkyne však návrh Komisie, pokiaľ ide 
o oddelenie, neobsahuje žiadny krok vpred. Je načase, aby teraz Európsky parlament posúdil, 
akým spôsobom a v akej forme možno oddelenie na jednotnom európskom železničnom trhu 
dosiahnuť, ako sa už stalo v prípade iných odvetví, napr. v energetike a telekomunikáciách. 
S týmto cieľom by mal Parlament otvoriť diskusiu o vytvorení skutočne európskeho modelu 
železničného trhu, ktorý sa bude zakladať na niekoľkých jasných a transparentných 
pravidlách, ktoré v porovnaní s dneškom povedú k jednotnejšej regulácii na území Únie. 
Spravodajkyňa sa bez toho, aby chcela zasahovať do otázky vlastníctva, domnieva, že by sa 
mala povoliť len úplne právne, organizačne a inštitucionálne nezávislá sústava manažérov 
infraštruktúry.

e) Prílohy a rozsah pôsobnosti delegovaných aktov

Návrh obsahuje v súčasnom znení deväť príloh, ktoré môže Komisia upraviť prostredníctvom 
delegovaných aktov. Spravodajkyňa chápe, že Komisia potrebuje dostatočnú flexibilitu, aby 
mohla pravidlá prispôsobiť vývoju v právnej, politickej a technickej oblasti. Smernica by však 
mala zabezpečiť pevný základ právneho predpisu, ktorý jasne naznačí smer, ktorým by sa 
Komisia mala uberať. Niektoré z týchto príloh môžu mať závažný vplyv na spôsob, akým je 
toto odvetvie regulované, a mohli by sa preto považovať za podstatné prvky smernice. 
V dôsledku toho spravodajkyňa navrhuje, aby sa osobitne posúdila relevantnosť jednotlivých 
príloh s cieľom rozhodnúť, či je obsiahnuté prvky potrebné zmeniť prostredníctvom bežného 
legislatívneho postupu namiesto delegovaných aktov. 


