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Pozměňovací návrh 21
Frédéric Daerden

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V posledním desetiletí nebyl růst 
železniční osobní dopravy dostatečně 
vysoký, aby ve srovnání s automobilovou a 
leteckou dopravou dokázal zvýšit svůj 
podíl na celkové dopravě. Podíl přepravy 
cestujících po železnici v Evropské unii 
zůstává s 6 % víceméně stabilní. 
Železniční osobní doprava nedrží tempo 
s vývojem potřeb v oblasti nabídky a 
kvality.

(1) V posledním desetiletí byl růst 
železniční osobní dopravy dostatečný, aby 
dokázal zvýšit svůj podíl na celkové 
vnitrozemské dopravě v průměru 
ve skupině členských států EU-15, ale 
nikoli v průměru v členských státech, 
které přistoupily k Unii v letech 2004 a 
2007. Změny v podílu na celkové dopravě 
nejsou ve vzájemném vztahu s existujícími 
správními strukturami.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o podíl železniční dopravy na vnitrozemské dopravě, Eurostat uvádí tyto údaje: 
EU-15: 2001: 6,7 %, 2010: 7,4 %, nové členské státy: 2001: 7,4 %, 2010: 5,1 %. Nabídka a 
kvalita drží krok v mnoha členských státech. V některých členských státech se podíl na celkové 
dopravě snížil, v některých jiných státech došlo k výraznému zvýšení. V neposlední řadě 
neexistuje žádný vzájemný vztah a žádný důkaz o jakémkoli příčinném vztahu mezi správními 
strukturami a podílu na celkové dopravě.

Pozměňovací návrh 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Některé studie a dotazníky ukazují, že 
v členských státech, které otevřely své trhy 
pro vnitrostátní přepravu cestujících, jako 
je Švédsko a Spojené království, se 
železniční trh rozrostl, a to včetně 
spokojenějších cestujících a zaměstnanců 
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železnic.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 
2012 o vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru zřizuje jednotný 
evropský železniční prostor se společnými 
pravidly, která se týkají správy a řízení 
železničních podniků a provozovatelů 
infrastruktury, financování a zpoplatnění 
infrastruktury, podmínek přístupu 
k železniční infrastruktuře a službám a 
regulačního dohledu nad železničním 
trhem. Se všemi těmito zavedenými prvky 
je nyní možné dokončit otevírání 
železničního trhu Unie a reformovat správu 
a řízení provozovatelů infrastruktury 
v zájmu zajištění rovného přístupu 
k infrastruktuře.

(3) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 
2012 o vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru zřizuje jednotný 
evropský železniční prostor se společnými 
pravidly, která se týkají správy a řízení 
železničních podniků a provozovatelů 
infrastruktury, financování a zpoplatnění 
infrastruktury, podmínek přístupu 
k železniční infrastruktuře a službám a 
regulačního dohledu nad železničním 
trhem. Se všemi těmito zavedenými prvky 
je nyní možné dokončit otevírání 
železničního trhu Unie a reformovat správu 
a řízení provozovatelů infrastruktury 
v zájmu zajištění rovného přístupu 
k infrastruktuře, aby se po celé Evropě 
zlepšila kvalita železničních služeb při 
zachování sociálních standardů a 
pracovních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Otevření trhu domácím osobním 
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dopravcům bude mít příznivý dopad na 
fungování evropského železničního trhu; 
přinese větší flexibilitu a větší možnosti 
jak pro společnosti, tak pro cestující. 
Otevření trhu bude přínosem i pro 
zaměstnance železnic, protože budou mít 
více příležitostí poskytovat své služby u 
nových tržních subjektů. Pracovníci 
s většími profesními zkušenostmi mohou 
pro tyto nové subjekty vytvářet přidanou 
hodnotu, což může vést ke zlepšování 
pracovních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Za organizaci svých pracovních trhů 
pro zaměstnance železnic nesou 
odpovědnost členské státy. Měly by 
nicméně zajistit, aby způsob organizace 
jejich pracovního trhu nevedl ke snižování 
kvality služeb. Evropské právní předpisy 
již nyní poskytují jasný rámec pro 
ochranu zaměstnanců železnic.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Frédéric Daerden

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Lepší koordinaci mezi provozovateli 
infrastruktury a železničními podniky by 

vypouští se
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mělo zajistit zřízení koordinačního 
výboru, aby bylo dosaženo účinné správy 
a využívání infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění nepřináší pro konečnou verzi tohoto textu žádnou přidanou hodnotu. 
Pouze připomíná „prověrkovou doložku“ z přepracované směrnice, která vedla k tomuto 
návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy by rovněž měly zajistit, 
aby všechny funkce nezbytné pro 
udržitelné operace, údržbu a rozvoj 
železniční infrastruktury byly 
provozovatelem infrastruktury řízeny 
jednotným způsobem.

(6) Členské státy by rovněž měly zajistit, 
aby všechny funkce nezbytné pro 
udržitelné operace, údržbu a rozvoj 
železniční infrastruktury byly 
provozovatelem infrastruktury řízeny 
jednotným způsobem, což členským 
státům nebrání, aby řada jiných 
provozovatelů provozovala samostatné 
železniční tratě nebo jejich jednotlivé 
úseky.

Or. pl

Odůvodnění

Nově navrhované znění definice provozovatele infrastruktury tak, jak je formulováno v čl. 3 
odst. 2 směrnice 2012/34/EU, by mohlo vést k pochybnostem ohledně existence několika 
provozovatelů v jednom členském státě.

Pozměňovací návrh 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vertikálně integrované podniky 
nemohou nikdy dosáhnout nezbytné 
nezávislosti ve vztazích mezi 
provozovatelem infrastruktury a 
železničním podnikem. Struktura tak 
může vést ke křížovému subvencování, 
které brání vzniku rovných podmínek a je 
příčinou narušování hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Georges Bach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Sítě jsou velmi různorodé co do 
velikosti a hustoty, organizačních struktur 
vnitrostátních, místních a regionálních 
orgánů a jejich zkušeností získaných při 
otevírání trhu, a proto musí být každému 
členskému státu poskytnut dostatek 
flexibility při organizaci sítě takovým 
způsobem, aby bylo možné dosáhnout 
optimálního poměru služeb s otevřeným 
přístupem a služeb prováděných na 
základě smluv o veřejných službách, a 
všem cestujícím tak byly zajištěny služby 
vysoké kvality.

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)



PE519.766v01-00 8/33 AM\1004564CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Sítě jsou velmi různorodé co do 
velikosti a hustoty, organizačních struktur 
vnitrostátních, místních a regionálních 
orgánů a jejich zkušeností získaných při 
otevírání trhu, a proto by měl být každému 
členskému státu poskytnut dostatek 
flexibility při organizaci sítě takovým 
způsobem, aby bylo možné dosáhnout 
optimálního poměru služeb s otevřeným 
přístupem a služeb prováděných na 
základě smluv o veřejných službách, a 
všem cestujícím tak byly zajištěny služby 
vysoké kvality.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Udělení práva přístupu k železniční 
infrastruktuře ve všech členských státech 
železničním podnikům Unie pro účely 
provozování vnitrostátní osobní dopravy 
může mít dopad na organizaci a 
financování železniční osobní dopravy 
poskytované v rámci smlouvy o veřejných 
službách. Členské státy by měly mít 
možnost toto právo přístupu omezit 
v případě, že by ohrožovalo hospodářskou 
vyváženost uvedených smluv o veřejných 
službách a že příslušný regulační subjekt 
udělil povolení.

(14) Udělení práva přístupu k železniční 
infrastruktuře ve všech členských státech 
železničním podnikům Unie pro účely 
provozování vnitrostátní osobní dopravy 
může mít dopad na organizaci a
financování železniční osobní dopravy 
poskytované v rámci smlouvy o veřejných 
službách. Členské státy by měly mít 
možnost toto právo přístupu omezit 
v případě, že by ohrožovalo kvalitu služeb 
a jejich dostupnost i ve vzdálených 
oblastech a hospodářskou vyváženost 
uvedených smluv o veřejných službách a 
že příslušný regulační subjekt udělil 
povolení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Na žádost zúčastněných stran a na 
základě objektivní ekonomické analýzy by 
regulační subjekty měly posoudit možný 
hospodářský dopad vnitrostátní osobní 
dopravy poskytované za podmínek 
otevřeného přístupu v rámci stávajících 
smluv o veřejných službách.

(15) Na žádost zúčastněných stran a na 
základě objektivní ekonomické analýzy by 
regulační subjekty měly posoudit možný 
hospodářský dopad vnitrostátní osobní 
dopravy poskytované za podmínek 
otevřeného přístupu v rámci stávajících 
smluv o veřejných službách, jakož i možný 
hospodářský dopad nově uzavřené či 
upravené smlouvy o veřejných službách 
poskytovaných za podmínek otevřeného 
přístupu železničních podniků, kterým byl 
v souladu s čl. 10 odst. 2 této směrnice 
udělen přístup k železniční infrastruktuře.

Or. en

Odůvodnění

Regulační subjekty by měly posuzovat rovněž možný hospodářský dopad nově uzavřené 
smlouvy o veřejných službách či rozšíření působnosti stávající smlouvy o veřejných službách 
poskytovaných na trati, na které je poskytuje určitý provozovatel za podmínek otevřeného 
přístupu.

Pozměňovací návrh 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Posouzení skutečnosti, zda by 
hospodářská vyváženost smlouvy o 
veřejných službách byla ohrožena, by mělo 
zohlednit předem určená kritéria. Tato 
kritéria a podrobnosti prováděného postupu 
se mohou časem vyvíjet, zejména 
s ohledem na zkušenosti regulačních 

(17) Posouzení skutečnosti, zda by 
hospodářská vyváženost smlouvy o 
veřejných službách či služby poskytované 
železničními podniky, kterým byl 
v souladu s čl. 10 odst. 2 této směrnice 
udělen přístup k železniční infrastruktuře,
byla ohrožena, by mělo zohlednit předem 
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orgánů, příslušných orgánů a železničních 
podniků, a mohou zohledňovat zvláštní 
rysy vnitrostátní osobní dopravy.

určená kritéria. Tato kritéria a podrobnosti 
prováděného postupu se mohou časem 
vyvíjet, zejména s ohledem na zkušenosti 
regulačních orgánů, příslušných orgánů a 
železničních podniků, a mohou 
zohledňovat zvláštní rysy vnitrostátní 
osobní dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Regulační subjekty by měly posuzovat rovněž možný hospodářský dopad nově uzavřené 
smlouvy o veřejných službách či rozšíření působnosti stávající smlouvy o veřejných službách 
poskytovaných na trati, na které je poskytuje určitý provozovatel za podmínek otevřeného 
přístupu.

Pozměňovací návrh 34
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Kontrolní orgány musí zohlednit 
dopady na síť, zachování spojení, 
přesnost, dosažitelnost, cenovou 
dostupnost a přístupnost služeb 
poskytovaných v rámci smlouvy o 
veřejných službách, aby určily, zda by 
kvalita služeb poskytovaných v rámci 
smlouvy o veřejných službách mohla být 
ohrožena volně poskytovanými službami 
ve stejném rámci.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V zájmu zvýšení přitažlivosti 
železniční dopravy pro cestující by členské 
státy měly být schopny uložit železničním 
podnikům, které provozují vnitrostátní 
osobní dopravu, aby se účastnily 
společného informačního a integrovaného 
systému prodeje přepravních dokladů pro 
poskytování přepravních dokladů, přímých 
přepravních dokladů a rezervací. V případě 
zavedení tohoto systému by se mělo 
zajistit, aby nenarušoval trh ani
nediskriminoval mezi železničními
podniky.

(19) V zájmu zvýšení přitažlivosti 
železniční dopravy pro cestující by členské 
státy měly železničním podnikům, které 
provozují vnitrostátní a mezinárodní 
osobní dopravu, uložit, aby se účastnily 
společného informačního systému a 
systému prodeje přímých přepravních 
dokladů pro poskytování přepravních 
dokladů, přímých přepravních dokladů a 
rezervací včetně všech sociálních 
požadavků. Prodej jízdenek by neměl 
vytvářet překážky pro osoby se zdravotním 
postižením, starší osoby, rodiny nebo 
osoby, které potřebují zvláštní podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Frédéric Daerden

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Komise by měla posoudit dopady 
této směrnice na rozvoj trhu práce pro 
zaměstnance železnic.

Or. en

Odůvodnění

Tento navrhovaný bod odůvodnění je inspirován pozměňovacím návrhem 12 autora návrhu 
zprávy výboru TRAN, jímž se Komisi ukládá analyzovat dopad této směrnice na zaměstnance 
železnic. Tato analýza by se však měla týkat všech zaměstnanců železnic (nejen pracovníků 
doprovodu vlaků) a měla by být flexibilní, pokud jde o to, jaké následné kroky, pokud vůbec 
nějaké, by Komise měla navrhnout.

Pozměňovací návrh 37
Georges Bach



PE519.766v01-00 12/33 AM\1004564CS.doc

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Železniční podniky a provozovatelé 
infrastruktury by měli v rámci své kultury 
bezpečnosti nastolit politiku 
„spravedlivého posuzování“, aby byli 
zaměstnanci aktivně podporováni 
v ohlašování havárií, nehod a případů, 
kdy k nim téměř došlo, aniž by za to byli 
postihováni či diskriminováni. Tato 
politika umožní, aby se železniční průmysl 
poučil z havárií, nehod a případů, kdy 
k nim téměř došlo, a zlepšil tak bezpečnost 
na železnici pro pracovníky a cestující.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Georges Bach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Z hlediska bezpečnosti železnic a 
spravedlivé hospodářské soutěže je pro 
strojvedoucí nutné dodržování doby práce 
a odpočinku. Na otevřeném evropském 
železničním trhu se stále větším 
přeshraničním provozem musí být doba 
práce a doba odpočinku kontrolována a 
prosazována. Úkolem vnitrostátních 
bezpečnostních orgánů by měla být 
kontrola a prosazování těchto pravidel. 
Komise by měla navrhnout předpisy a 
pravidelné povinné kontroly. Toto je však 
možné pouze s palubním elektronickým 
zařízením, které zaznamenává dobu práce 
a dobu odpočinku strojvedoucích.

Or. de
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Pozměňovací návrh 39
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) S ohledem na nutnost dokončit 
jednotný evropský železniční prostor a na 
hospodářskou soutěž v tomto odvětví 
Komise aktivně podporuje sociální dialog 
na úrovni Unie s cílem zajistit 
zaměstnancům železničních podniků 
náležitou ochranu před nežádoucími 
dopady otevření trhu a společně reagovat 
na výzvy spojené s prováděním čtvrtého 
železničního balíčku. Zvláštní pozornost 
vyžaduje v této souvislosti dopad 
psychologického a společenského stresu, 
jehož příčiny se u dotčených pracovníků 
mění.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Otevření trhu v osobní železniční 
dopravě a vytváření jednotného 
evropského železničního prostoru by 
v žádném případě nemělo vést ke zhoršení 
sociálních podmínek osob pracujících 
v tomto odvětví a k sociálnímu dumpingu. 
Za tímto účelem by měly být stanoveny 
určité podmínky, za jakých bude otevírání 
těchto trhů probíhat, včetně toho, že 
členské státy budou využívat kolektivních 
smluv, které na jejich území platí.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Komise zajistí, aby členské státy 
zcela a řádně dodržovaly ustanovení 
směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 
18. července 2005 o dohodě mezi 
Společenstvím evropských železnic (CER) 
a Evropskou federací pracovníků 
v dopravě (ETF) o některých aspektech 
pracovních podmínek mobilních 
pracovníků poskytujících interoperabilní 
přeshraniční služby v železniční dopravě, 
zejména o jejich bezpečnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Z hlediska bezpečnosti železnic a 
spravedlivé hospodářské soutěže je pro 
strojvedoucí nutné dodržování doby práce, 
řízení a odpočinku. Na otevřeném 
evropském železničním trhu se stále 
větším přeshraničním provozem musí být 
doba řízení a doba odpočinku 
kontrolována a prosazována. Úkolem 
vnitrostátních bezpečnostních orgánů by 
měla být kontrola a prosazování těchto 
pravidel. Komise by měla navrhnout 
předpisy a pravidelné povinné kontroly. 
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Toto je však možné pouze s palubním 
elektronickým zařízením, které 
zaznamenává dobu řízení a dobu 
odpočinku strojvedoucích.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19d) V souvislosti s rozvojem jednotného 
evropského železničního prostoru a 
s otevíráním trhu železniční dopravy by 
členské státy měly využívat kolektivní 
smlouvy uzavřené mezi sociálními 
partnery, aniž by bylo dotčeno vnitrostátní 
právo a již platné kolektivní smlouvy, aby 
nedocházelo k sociálnímu dumpingu a 
k nekalé hospodářské soutěži.

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19e) Zaměstnanci působící jako 
doprovod vlaků jsou profesní skupinou 
v železniční dopravě, která vykonává 
úkoly náročné na bezpečnost. Vykonávají 
obvykle provozní bezpečnostní úkoly 
v rámci železničního systému a 
zodpovídají za pohodlí a bezpečnost 
cestujících ve vlacích. Vydávání osvědčení 
podobně jako u strojvedoucích je užitečné, 
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aby byla zaručena vysoká úroveň 
kvalifikace a schopností, s cílem uznat 
význam těchto profesních skupin pro 
bezpečnost železničního provozu, ale i 
usnadnit mobilitu pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19f) Komise by měla posoudit, jaký bude 
dopad této směrnice na vývoj na trhu 
práce ve vztahu k zaměstnancům 
působícím jako doprovod vlaku, a 
navrhnout nová legislativní opatření pro 
vydávání osvědčení těmto zaměstnancům 
působícím jako doprovod vlaků.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„provozovatelem infrastruktury“ každý 
subjekt nebo podnik, který zajišťuje rozvoj, 
provoz a údržbu železniční infrastruktury 
na síti; rozvoj zahrnuje plánování sítě, 
finanční a investiční plánování, jakož i 
výstavbu a modernizaci infrastruktury; 
provoz infrastruktury zahrnuje všechny 
prvky postupu přidělování trasy vlaku, 

„provozovatelem infrastruktury“ každý 
subjekt nebo podnik, který zajišťuje 
zejména rozvoj, provoz a údržbu 
železniční infrastruktury na síti; rozvoj 
zahrnuje plánování sítě, finanční a 
investiční plánování, jakož i výstavbu a 
modernizaci infrastruktury; provoz 
infrastruktury zahrnuje všechny prvky 
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včetně definice a posouzení dostupnosti a 
přidělení jednotlivých tras, řízení provozu 
a zpoplatnění infrastruktury, včetně 
stanovení a výběru poplatků; údržba 
zahrnuje obnovu infrastruktury a jiné 
činnosti správy aktiv;

postupu přidělování trasy vlaku, včetně 
definice a posouzení dostupnosti a 
přidělení jednotlivých tras, řízení provozu 
a zpoplatnění infrastruktury, včetně 
stanovení a výběru poplatků; údržba 
zahrnuje obnovu infrastruktury a jiné 
činnosti správy aktiv;

Or. pl

Odůvodnění

Nové znění definice „provozovatele infrastruktury“ vyjasňuje povinnosti provozovatele, 
například tím, že je ze stávající definice odstraněn termín „zejména“. To by vedlo k tomu, že 
nový seznam povinností provozovatele se stane uzavřeným seznamem.

Pozměňovací návrh 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) bod 5 se zrušuje; vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Vypuštění písmene týkajícího se definice mezinárodního provozu představuje problém pro 
členské státy, které mají železniční spojení přes vnější hranici se třetí zemí. Existuje tak 
nebezpečí vzniku právní mezery.

Pozměňovací návrh 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V článku 6 se zrušuje odstavec 2. vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Zrušení ustanovení umožňujícího organizaci řídicích služeb a dopravních služeb v rámci 
jednoho podniku – navzdory tomu, že jsou pro účetní účely odděleny – je nepřiměřené. 
Zrušení tohoto ustanovení by mělo dalekosáhlé nepříznivé účinky (administrativní, finanční, 
právní a sociální) pro mnoho železničních podniků, které účinně a účelně působí na 
evropském trhu.

Pozměňovací návrh 49
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2012/34/EU
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. [...] vypouští se
__________________
10 Úř. věst. L 24, 29.1 2004, s. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – bod 2
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž zajistí, aby téže 
právnické nebo fyzické osobě či osobám 
nebylo povoleno:

Členské státy rovněž zajistí, aby téže 
právnické nebo fyzické osobě či osobám 
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nebylo přímo či nepřímo povoleno:

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jmenovat členy dozorčí rady, správní rady
nebo subjektů právně zastupujících 
provozovatele infrastruktury a zároveň 
přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu 
nad železničním podnikem, držet v něm 
jakýkoli finanční podíl nebo ve vztahu 
k němu vykonávat jakékoli právo;

jmenovat členy dozorčí rady, správní rady, 
představenstva nebo generálního ředitele
nebo subjektů právně zastupujících 
provozovatele infrastruktury a zároveň 
přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu 
nad železničním podnikem, držet v něm 
jakýkoli finanční podíl nebo ve vztahu 
k němu vykonávat jakékoli právo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – bod 3
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li osobou uvedenou v odstavci 2 členský 
stát nebo jiný veřejný subjekt, nepovažují 
se dva veřejné orgány, které jsou od sebe 
oddělené a právně odlišné a které 
vykonávají kontrolu nad provozovatelem 
infrastruktury nebo jiná práva ve vztahu 
k němu podle odstavce 2 na jedné straně a 
nad železničním podnikem nebo ve vztahu 
k němu na straně druhé, pro účely 

Je-li osobou uvedenou v odstavci 2 členský 
stát nebo jiný veřejný subjekt, nepovažují 
se dva veřejné orgány, které jsou od sebe 
oddělené a právně odlišné a nezávislé a 
které vykonávají kontrolu nad 
provozovatelem infrastruktury nebo jiná 
práva ve vztahu k němu podle odstavce 2 
na jedné straně a nad železničním 
podnikem nebo ve vztahu k němu na straně 
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provádění tohoto článku za stejnou osobu 
nebo osoby.

druhé, pro účely provádění tohoto článku 
za stejnou osobu nebo osoby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – bod 4
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke střetu zájmů a je-li zaručena 
důvěrnost obchodně citlivých informací, 
může provozovatel infrastruktury uzavřít 
subdodavatelskou smlouvu na konkrétní 
práce v oblasti rozvoje, obnovy a údržby, 
nad nimiž si podrží rozhodovací pravomoc, 
se železničním podnikem nebo jakýmkoli 
jiným subjektem jednajícím pod dohledem 
provozovatele infrastruktury.

Nedojde-li ke střetu zájmů a je-li zaručena 
důvěrnost obchodně citlivých informací, 
může provozovatel infrastruktury uzavřít 
subdodavatelskou smlouvu na konkrétní 
práce v oblasti rozvoje, obnovy a údržby, 
nad nimiž si podrží rozhodovací pravomoc, 
se železničním podnikem nebo jakýmkoli 
jiným subjektem jednajícím pod dohledem 
provozovatele infrastruktury. Tyto 
subdodavatelské smlouvy dodržují 
pravidla nabídkových řízení a případně i 
veřejných zakázek. Za činnosti podle 
subdodavatelských smluv odpovídá 
provozovatel infrastruktury.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – bod 5
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v den vstupu této směrnice 
v platnost náleží provozovatel 

vypouští se
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infrastruktury k vertikálně integrovanému 
podniku, mohou členské státy rozhodnout 
neuplatnit odstavce 2 až 4 tohoto článku. 
V takovém případě dotčený členský stát 
zajistí, aby provozovatel infrastruktury 
vykonával všechny funkce uvedené v čl. 3 
odst. 2 a byl v oblasti organizace a 
rozhodování účinným způsobem nezávislý 
na jakémkoli železničním podniku 
v souladu s požadavky stanovenými 
v článcích 7a až 7c.

Or. en

Odůvodnění

Vertikálně integrovaný podnik nemůže nikdy dosáhnout nezbytné nezávislosti ve vztazích mezi 
železničním podnikem a provozovatelem infrastruktury a nikdy nemůže zajistit naprostou 
transparentnost finančních toků. Jediným řešením, jak docílit vytvoření dobře fungujícího 
evropského železničního trhu, je tudíž institucionální oddělení.

Pozměňovací návrh 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – bod 5
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v den vstupu této směrnice 
v platnost náleží provozovatel 
infrastruktury k vertikálně integrovanému 
podniku, mohou členské státy rozhodnout 
neuplatnit odstavce 2 až 4 tohoto článku. V 
takovém případě dotčený členský stát 
zajistí, aby provozovatel infrastruktury 
vykonával všechny funkce uvedené v čl. 3 
odst. 2 a byl v oblasti organizace a 
rozhodování účinným způsobem nezávislý 
na jakémkoli železničním podniku 
v souladu s požadavky stanovenými 
v článcích 7a až 7c.

Pokud náleží provozovatel infrastruktury 
k vertikálně integrovanému podniku, 
mohou členské státy rozhodnout neuplatnit 
odstavce 2 až 4 tohoto článku. V takovém 
případě dotčený členský stát zajistí, aby 
provozovatel infrastruktury vykonával 
všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 a 
byl v oblasti organizace a rozhodování 
účinným způsobem nezávislý na jakémkoli 
železničním podniku v souladu 
s požadavky stanovenými v článcích 7a až 
7c.

Or. pl
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Odůvodnění

Členské státy by i v budoucnu měly mít možnost vybrat si mezi oddělením provozovatele 
infrastruktury od železničních podniků a integrovanou strukturou.

Pozměňovací návrh 56
Frédéric Daerden

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2012/34/EU
Článek 7 a až 7 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. [...] vypouští se
__________________
12 Úř. věst. L 51, 23.2.2012, s. 51.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – bod 1
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 7 a (nový) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby provozovatel 
infrastruktury byl organizován v subjektu, 
který je právně odlišný od jakéhokoli 
železničního podniku nebo holdingové 
společnosti, která tyto podniky kontroluje, 
a od všech jiných právních subjektů 
v rámci vertikálně integrovaného podniku.

Členské státy zajistí, aby provozovatel 
infrastruktury byl organizován v subjektu, 
který je právně odlišný od jakéhokoli 
železničního podniku nebo holdingové 
společnosti, která tyto podniky kontroluje, 
a od všech jiných právních subjektů 
v rámci vertikálně integrovaného podniku, 
a který je na nich nezávislý.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 7 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury ustavili a organizovali pro 
každou síť koordinační výbor. Členství 
v tomto výboru je otevřené alespoň
provozovatelům infrastruktury, známým 
žadatelům ve smyslu čl. 8 odst. 3 a na 
žádost i potenciálním žadatelům, jejich 
zastupujícím organizacím, zástupcům 
uživatelů železniční nákladní a osobní 
dopravy a případně regionálním a místním 
orgánům. Zástupci členského státu a 
dotčený regulační subjekt jsou zváni na 
schůzky koordinačního výboru jako 
pozorovatelé.

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury ustavili a organizovali pro 
každou síť koordinační výbor. Členství 
v tomto výboru je otevřené 
provozovatelům infrastruktury, známým 
žadatelům ve smyslu čl. 8 odst. 3 a na 
žádost i potenciálním žadatelům, jejich 
zastupujícím organizacím, zástupcům 
uživatelů železniční nákladní a osobní 
dopravy a případně regionálním a místním 
orgánům. Zástupci členského státu a 
dotčený regulační subjekt jsou zváni na 
schůzky koordinačního výboru jako 
pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou omezit právo na 
vznik nových nebo upravených služeb 
osobní dopravy na základě smluv o 
veřejných službách, jestliže nové nebo 
upravené smlouvy o veřejných službách 
ohrožují hospodářskou rovnováhu 
stávajících služeb poskytovaných 
železničními podniky, jimž byl udělen 
přístup k železniční infrastruktuře podle 
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čl. 10 odst. 2 této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou omezit právo na vznik nové nebo upravené smlouvy o veřejných 
službách, pokud regulační orgán prokáže možný hospodářský dopad takové smlouvy na 
služby poskytované provozovatelem za podmínek otevřeného přístupu.

Pozměňovací návrh 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem stanovit, zda by hospodářská 
vyváženost smlouvy o veřejných službách 
byla ohrožena, provede příslušný regulační 
subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 
objektivní hospodářskou analýzu a své 
rozhodnutí založí na předem stanovených 
kritériích. Toto stanovení provede na 
žádost kteréhokoli z těchto subjektů, 
předloženou do jednoho měsíce od 
oznámení o úmyslu provozovat osobní 
dopravu podle čl. 38 odst. 4:

S cílem stanovit, zda by hospodářská 
vyváženost smlouvy o veřejných službách 
nebo služeb poskytovaných železničními 
podniky, jimž byl udělen přístup 
k železniční infrastruktuře podle čl. 10 
odst. 2 této směrnice v případě vzniku 
nové smlouvy o veřejných službách nebo 
úpravě stávající smlouvy o veřejných 
službách, byla ohrožena, provede příslušný 
regulační subjekt nebo subjekty uvedené 
v článku 55 objektivní hospodářskou 
analýzu a své rozhodnutí založí na předem 
stanovených kritériích. Toto stanovení 
provede na žádost kteréhokoli z těchto 
subjektů, předloženou do jednoho měsíce 
od oznámení o úmyslu provozovat osobní 
dopravu podle čl. 38 odst. 4:

Or. en

Odůvodnění

Regulační subjekty by měly posuzovat rovněž možný hospodářský dopad nově uzavřené 
smlouvy o veřejných službách či rozšíření působnosti stávající smlouvy o veřejných službách 
poskytovaných na trati, na které je poskytuje určitý provozovatel za podmínek otevřeného 
přístupu.
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Pozměňovací návrh 61
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem stanovit, zda by hospodářská 
vyváženost smlouvy o veřejných službách 
byla ohrožena, provede příslušný regulační 
subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 
objektivní hospodářskou analýzu a své 
rozhodnutí založí na předem stanovených 
kritériích. Toto stanovení provede na 
žádost kteréhokoli z těchto subjektů, 
předloženou do jednoho měsíce od 
oznámení o úmyslu provozovat osobní 
dopravu podle čl. 38 odst. 4:

S cílem stanovit, zda by hospodářská 
vyváženost, dostupnost a kvalitu smlouvy 
o veřejných službách byla ohrožena, 
provede příslušný regulační subjekt nebo 
subjekty uvedené v článku 55 objektivní 
hospodářskou, sociální a environmentální
analýzu, včetně analýzy pracovních 
podmínek, a své rozhodnutí založí na 
předem stanovených kritériích. Toto 
stanovení provede na žádost kteréhokoli 
z těchto subjektů, předloženou do jednoho 
měsíce od oznámení o úmyslu provozovat 
osobní dopravu podle čl. 38 odst. 4:

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – písm. d a (nové)
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) železničního podniku, kterému byl 
udělen přístup k železniční infrastruktuře 
podle čl. 10 odst. 2 této směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Regulační subjekty by měly posuzovat rovněž možný hospodářský dopad nově uzavřené 
smlouvy o veřejných službách či rozšíření působnosti stávající smlouvy o veřejných službách 
poskytovaných na trati, na které je poskytuje určitý provozovatel za podmínek otevřeného 
přístupu.

Pozměňovací návrh 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. c – písm. d
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 11 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

železniční podnik žádající o přístup. železniční podnik žádající o přístup, nebo 
kterému byl udělen přístup k železniční 
infrastruktuře podle čl. 10 odst. 2 této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Regulační subjekty by měly posuzovat rovněž možný hospodářský dopad nově uzavřené 
smlouvy o veřejných službách či rozšíření působnosti stávající smlouvy o veřejných službách 
poskytovaných na trati, na které je poskytuje určitý provozovatel za podmínek otevřeného 
přístupu.

Pozměňovací návrh 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. c
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud regulační subjekt rozhodne o tom, 
že by hospodářská vyváženost služeb 
poskytovaných železničními podniky, 
kterým byl udělen přístup k železniční 
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infrastruktuře podle čl. 10 odst. 2 této 
směrnice, byla ohrožena zamýšlenou 
novou nebo upravenou smlouvou o 
veřejných službách, nastíní možné změny 
těchto smluv nebo doporučí pro dotčený 
železniční podnik náhradu.

Or. en

Odůvodnění

Regulační subjekty by měly posuzovat rovněž možný hospodářský dopad nově uzavřené 
smlouvy o veřejných službách či rozšíření působnosti stávající smlouvy o veřejných službách 
poskytovaných na trati, na které je poskytuje určitý provozovatel za podmínek otevřeného 
přístupu.

Pozměňovací návrh 65
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7 – bod 1
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 13 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1371/2007 
a směrnice 2010/40/EU, mohou členské 
státy uložit železničním podnikům, které 
provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby 
se účastnily společného informačního a 
integrovaného systému prodeje 
přepravních dokladů pro poskytování 
přepravních dokladů, přímých přepravních 
dokladů a rezervací, nebo aby se rozhodly 
ke zřízení tohoto systému udělit pravomoc 
příslušným orgánům. V případě zavedení 
tohoto systému členské státy zajistí, aby 
nenarušoval trh nebo nediskriminoval mezi 
železničními podniky a aby byl spravován 
veřejným nebo soukromým právním 
subjektem nebo sdružením všech 
železničních podniků, které provozují 
osobní dopravu.

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1371/2007 
a směrnice 2010/40/EU, uloží členské státy 
železničním podnikům, které provozují 
vnitrostátní osobní dopravu, aby se 
účastnily společného informačního a 
integrovaného systému prodeje 
přepravních dokladů pro poskytování 
přepravních dokladů, přímých přepravních 
dokladů a rezervací, nebo aby se rozhodly 
ke zřízení tohoto systému udělit pravomoc 
příslušným orgánům. V případě zavedení 
tohoto systému členské státy zajistí, aby 
nenarušoval trh nebo nediskriminoval mezi 
železničními podniky a aby byl spravován 
veřejným nebo soukromým právním 
subjektem nebo sdružením všech 
železničních podniků, které provozují 
osobní dopravu.

Or. en



PE519.766v01-00 28/33 AM\1004564CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 66
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7 a (nový)
Směrnice 2012/34/EU
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V článku 19 se písmeno d) mění takto: 
„d) nebyl odsouzen za vážné nebo 
opakované nesplnění povinností podle 
sociálně-právních nebo pracovně-
právních předpisů, včetně povinností 
podle právních předpisů v oblasti zdraví a 
bezpečnosti při práci a kolektivních smluv 
a povinností podle celních právních 
předpisů v případě společnosti, jež má 
zájem provozovat přeshraniční nákladní 
dopravu podléhající celním postupům.“

Or. sv

Pozměňovací návrh 67
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7 b (nový)
Směrnice 2012/34/EU
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Do článku 19 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„e) v těch členských státech, v nichž má 
podnik v úmyslu působit, se zavázal 
uplatňovat kolektivní smlouvy, jež jsou 
obecně platné nebo obvyklé v konkrétním 
odvětví v souladu s běžnou praxí 
v členských státech.“ 
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Or. sv

Pozměňovací návrh 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má žadatel v úmyslu požadovat 
kapacitu infrastruktury s cílem provozovat 
osobní dopravu, informuje provozovatele 
infrastruktury a dotčené regulační subjekty 
nejméně 18 měsíců před vstupem jízdního 
řádu sítě, k němuž se žádost o kapacitu 
vztahuje, v platnost. Aby mohly dotčené 
regulační subjekty posoudit potenciální 
hospodářský dopad na stávající smlouvy o 
veřejných službách, zajistí regulační 
subjekty, aby veškeré příslušné orgány, 
které uzavřely smlouvu o osobní dopravě 
na trase vymezené ve smlouvě o veřejných 
službách, veškeré jiné dotčené příslušné 
orgány, které mají oprávnění omezit 
přístup podle článku 11, a veškeré 
železniční podniky plnící smlouvu o 
veřejných službách na trase uvedené 
osobní dopravy byly informovány bez 
zbytečného odkladu a nejpozději do pěti 
dnů.

Pokud má žadatel v úmyslu požadovat 
kapacitu infrastruktury s cílem provozovat 
osobní dopravu podle čl. 10 odst. 2 této 
směrnice nebo provozovat novou nebo 
upravenou smlouvu o veřejných službách, 
informuje provozovatele infrastruktury a 
dotčené regulační subjekty nejméně 18 
měsíců před vstupem jízdního řádu sítě, 
k němuž se žádost o kapacitu vztahuje, 
v platnost. Aby mohly dotčené regulační 
subjekty posoudit potenciální hospodářský 
dopad na stávající smlouvy o veřejných 
službách nebo na službu poskytovanou 
železničním podnikem, kterému byl 
udělen přístup k železniční infrastruktuře 
podle čl. 10 odst. 2 této směrnice, zajistí 
regulační subjekty, aby veškeré příslušné 
orgány, které uzavřely smlouvu o osobní 
dopravě na trase vymezené ve smlouvě o 
veřejných službách nebo v nové či 
upravené smlouvě o veřejných službách 
na trase vymezené za podmínek 
otevřeného přístupu, veškeré jiné dotčené 
příslušné orgány, které mají oprávnění 
omezit přístup podle článku 11, a veškeré 
železniční podniky plnící smlouvu o 
veřejných službách na trase uvedené 
osobní dopravy nebo poskytující službu 
podle čl. 10 odst. 2 této směrnice byly 
informovány bez zbytečného odkladu a 
nejpozději do pěti dnů.

Or. en
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Odůvodnění

Regulační subjekty by měly posuzovat rovněž možný hospodářský dopad nově uzavřené 
smlouvy o veřejných službách či rozšíření působnosti stávající smlouvy o veřejných službách 
poskytovaných na trati, na které je poskytuje určitý provozovatel za podmínek otevřeného 
přístupu.

Pozměňovací návrh 69
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má žadatel v úmyslu požadovat 
kapacitu infrastruktury s cílem provozovat 
osobní dopravu, informuje provozovatele 
infrastruktury a dotčené regulační subjekty 
nejméně 18 měsíců před vstupem jízdního 
řádu sítě, k němuž se žádost o kapacitu 
vztahuje, v platnost. Aby mohly dotčené 
regulační subjekty posoudit potenciální 
hospodářský dopad na stávající smlouvy o 
veřejných službách, zajistí regulační 
subjekty, aby veškeré příslušné orgány, 
které uzavřely smlouvu o osobní dopravě 
na trase vymezené ve smlouvě o veřejných 
službách, veškeré jiné dotčené příslušné 
orgány, které mají oprávnění omezit 
přístup podle článku 11, a veškeré 
železniční podniky plnící smlouvu o 
veřejných službách na trase uvedené 
osobní dopravy byly informovány bez 
zbytečného odkladu a nejpozději do pěti 
dnů.

Pokud má žadatel v úmyslu požadovat 
kapacitu infrastruktury s cílem provozovat 
osobní dopravu, informuje provozovatele 
infrastruktury a dotčené regulační subjekty 
nejméně 18 měsíců před vstupem jízdního 
řádu sítě, k němuž se žádost o kapacitu 
vztahuje, v platnost. Aby mohly dotčené 
regulační subjekty posoudit potenciální 
hospodářský, sociální a environmentální
dopad na stávající smlouvy o veřejných 
službách, zajistí regulační subjekty, aby 
veškeré příslušné orgány, které uzavřely 
smlouvu o osobní dopravě na trase 
vymezené ve smlouvě o veřejných 
službách, veškeré jiné dotčené příslušné 
orgány, které mají oprávnění omezit 
přístup podle článku 11, a veškeré 
železniční podniky plnící smlouvu o 
veřejných službách na trase uvedené 
osobní dopravy byly informovány bez 
zbytečného odkladu a nejpozději do pěti 
dnů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Philippe De Backer, Phil Bennion
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2012/34/ES
Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2024 zhodnotí 
dopad této směrnice na odvětví železniční 
dopravy a předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o jejím provádění.

Komise do 31. prosince 2020 zhodnotí 
dopad této směrnice na odvětví železniční 
dopravy a předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o jejím provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 63 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do roku 2020 rovněž prošetří, zda 
organizace vnitrostátního trhu práce 
nebrání dalšímu otevírání a integraci trhu 
a kvalitě služeb poskytovaných 
zákazníkům. V případě potřeby Komise 
navrhne nová legislativní opatření, 
kterými zajistí rovné podmínky pro 
všechny železniční podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Frédéric Daerden

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
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Směrnice 2012/34/EU
Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. V čl. 63 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Komise nejpozději do 18 měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost posoudí, 
jaký bude dopad této směrnice na vývoj na 
trhu práce ve vztahu k zaměstnancům 
železnic.“

Or. en

Odůvodnění

Tento navrhovaný pozměňovací návrh je inspirován pozměňovacím návrhem 35 autora 
návrhu zprávy výboru TRAN, jímž se Komisi ukládá analyzovat dopad této směrnice na 
zaměstnance železnic. Tato analýza by se však měla týkat všech zaměstnanců železnic (nejen 
pracovníků doprovodu vlaků) a měla by být flexibilní, pokud jde o to, jaké následné kroky, 
pokud vůbec nějaké, by Komise měla navrhnout.

Pozměňovací návrh 73
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice. Komise provede 
roční shrnutí těchto sdělení a předá je ve 
všech pracovních jazycích Radě a 
Parlamentu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Jean-Pierre Audy
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Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vstupuje v platnost 
prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

1. Tato směrnice vstupuje v platnost 
prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. Konsolidované 
znění bude k dispozici do tří měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. fr


