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Předmět: Opatření ke zlepšení bezpečnosti železnic v Evropě 

V poslední době byla Evropa nucena čelit několika teroristickým útokům nebo pokusům o útok v 
různých členských státech. Dne 29. srpna 2015 se sešli ministři z Německa, Itálie, Španělska, 
Lucemburska, Belgie, Nizozemska, Spojeného království a Švýcarska, evropští komisaři pro dopravu 
a vnitřní věci a protiteroristický koordinátor EU, aby projednali možná opatření, jež zvýší bezpečnost 
železnic, jako jsou mezinárodní policejní týmy pro zajištění bezpečnosti ve vlacích, vizuální kontrola 
osob a zavazadel, všeobecné zavedení jmenných jízdenek u mezinárodních vlaků nebo systematické 
používání kamerového dohledu. Toto setkání dosud nevyústilo v konkrétní kroky na evropské úrovni. 

Mezitím se francouzské orgány rozhodly zavést některá opatření v reakci na naléhavou nutnost zajistit 
větší bezpečnost vlaků Thalys, a je tedy zřejmé, že taková opatření jsou realizovatelná: instalace 
bezpečnostních rámů, posílení pravomocí železniční policie SNCF (SUGE) a namátkové kontroly 
totožnosti. Tato opatření jsou pouze prvním krokem a nemohou být plně účinná, dokud nebudou 
uplatňována na mezinárodní úrovni. 

V současnosti bere Komise v oblasti bezpečnosti železnic v potaz vandalismus a běžnou kriminalitu. 
Kdy Komise zavede komplexní soubor bezpečnostních opatření, jež budou řešit rovněž teroristické 
hrozby? 

Je zjevné, že doprava je ze své povahy mezinárodní službou, a proto je zcela nezbytné zajistit 
koordinovaný přístup EU k bezpečnostním standardům. Je také důležité plně využívat potenciál 
stávajících nástrojů, například velmi užitečnou evropskou síť železničních policejních složek 
(RAILPOL). Jakým způsobem by bylo možné docílit, aby se činnost sítě RAILPOL stala základem 
společného evropského přístupu k bezpečnosti? Zdá se, že odborná skupina pro bezpečnost pozemní 
dopravy (LANDSEC) není tak efektivní, jak by mohla být: je Komise ochotna přijmout vhodná opatření, 
aby se tato odborná skupina scházela pravidelněji a zaměřila se na bezpečnost železnic? Jak hodlá 
Komise vytvořit a prosazovat harmonizované standardy bezpečnosti železnic v EU? Zvažuje Komise v 
této souvislosti zřízení specializované agentury? 
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