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Pozměňovací návrh 14
Jean-Jacob Bicep

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 zvýšení podílu železniční dopravy 
a zlepšení kvality poskytovaných 
železničních služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Podle směrnice 2012/34/EU má 
Komise případně navrhnout legislativní 
opatření pro otevření trhu vnitrostátní 
železniční osobní dopravy a vytvoření 
vhodných podmínek pro zajištění 
nediskriminačního přístupu 
k infrastruktuře, přičemž bude vycházet 
z existujících požadavků na oddělení 

vypouští se
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správy infrastruktury od poskytování 
dopravních služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Jean-Jacob Bicep

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.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Stávající požadavky týkající se 
nezávislosti provozovatelů infrastruktury 
na železničních podnicích, které jsou 
stanoveny ve směrnici 2012/34/EU, se 
vztahují pouze na hlavní funkce 
provozovatele infrastruktury, kterými jsou 
rozhodování o přidělení trasy vlaku a 
rozhodování o zpoplatnění infrastruktury.
Je však nezbytné, aby všechny funkce byly 
vykonávány nezávisle, neboť i ostatní 
funkce mohou být použity k diskriminaci 
vůči konkurentům. To se zejména týká 
rozhodnutí o investicích nebo o údržbě, 
která mohou být přijímána s cílem 

vypouští se
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upřednostnit části sítě, které jsou 
využívány především provozovateli 
dopravy v rámci integrovaného podniku.
Rozhodnutí o plánování údržby mohou 
ovlivnit dostupnost tras vlaku pro 
konkurenci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Stávající požadavky směrnice 
2012/34/EU se týkají pouze nezávislosti 
v oblasti právní, organizační a 
rozhodovací. Tím není zcela vyloučena 
možnost zachování integrovaného 
podniku, jsou-li zajištěny tyto tři kategorie 
nezávislosti. Pokud jde o nezávislost v 
oblasti rozhodování, musí být zajištěno, 
aby vhodné záruky vylučovaly kontrolu 
integrovaného podniku nad 
rozhodováním provozovatele 
infrastruktury. Ani úplné uplatnění těchto 
záruk však zcela neodstraňuje všechny 
možnosti diskriminačního chování vůči 
konkurentům, které existují v případě 
vertikálně integrovaného podniku.
Zejména v integrovaných strukturách 
stále existuje možnost křížového 
subvencování, nebo je alespoň pro 
regulační subjekty velmi obtížné 
kontrolovat a prosazovat záruky, které 
jsou za účelem zamezení křížovému 
subvencování zavedeny. Nejúčinnějším 
opatřením k řešení těchto problémů je 
institucionální oddělení správy 
infrastruktury a poskytování dopravních 
služeb.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud jsou členské státy stále 
vlastníky provozovatele infrastruktury, 
který je součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měly by alespoň zavést přísné 
záruky, které zajistí účinnou nezávislost 
celého provozovatele infrastruktury ve 
vztahu k integrovanému podniku. Tyto 
záruky by se neměly týkat pouze struktury 
společnosti provozovatele infrastruktury 
ve vztahu k integrovanému podniku, ale 
také řídící struktury provozovatele 
infrastruktury, a v rámci integrované 
struktury by měly co nejvíce zamezit 
finančním převodům mezi provozovatelem 
infrastruktury a jinými právními subjekty 
integrovaného podniku. Tyto záruky 
nejenže odpovídají tomu, co je nezbytné ke 
splnění stávajících požadavků na 
nezávislost v oblasti rozhodování v rámci 
hlavních funkcí podle směrnice 
2012/34/EU, pokud jde o nezávislost 
řízení provozovatele infrastruktury, ale 
uvedené požadavky přesahují tím, že 
doplňují ustanovení o vyloučení těch 
příjmů provozovatele infrastruktury, které 
mohou být použity k financování jiných 
subjektů v rámci vertikálně integrovaného 
podniku. To by mělo platit nezávisle na 
použití fiskálních právních předpisů 
členských států a aniž by byly dotčeny 
předpisy EU týkající se státní podpory.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Jean-Jacob Bicep
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) I přes zavedení záruk zaručujících 
nezávislost by vertikálně integrované 
podniky mohly zneužít svou strukturu 
k poskytnutí nepatřičných konkurenčních 
výhod provozovatelům železniční dopravy, 
kteří k těmto podnikům náleží. Z tohoto 
důvodu, aniž by byl dotčen článek 258 
Smlouvy o fungování Evropské unie, by 
Komise na žádost členského státu nebo ze 
své vlastní iniciativy měla ověřit, že tyto 
záruky jsou účinně zavedeny a že jsou
odstraněna veškerá zbývající narušení 
hospodářské soutěže. Nemůže-li Komise 
potvrdit, že toho bylo dosaženo, měly by 
všechny členské státy mít možnost 
dotčeným integrovaným podnikům omezit 
nebo odejmout přístupová práva.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Jean-Jacob Bicep

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 

(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 nebo kvalitu jimi poskytovaných 



PE519.489v01-00 8/23 AM\1002920CS.doc

CS

udělil povolení. služeb a že příslušný regulační subjekt 
udělil povolení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Při posuzování skutečnosti, zda je 
kvalita služeb poskytovaných v rámci 
smlouvy o veřejných službách ovlivněna 
službou poskytovanou v rámci stejné sítě 
za podmínek volného přístupu, by 
regulační subjekty měly zohlednit zejména 
síťové účinky, zachování spojení a 
přesnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

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 

(19) V zájmu zvýšení přitažlivosti 
železniční dopravy pro cestující členské 
státy musí uložit železničním podnikům, 
které provozují osobní dopravu, aby se 
účastnily společného informačního a 
integrovaného systému prodeje 
přepravních dokladů pro poskytování 
přepravních dokladů, přímých přepravních 
dokladů a rezervací. Jakmile bude tento 
systém zaveden, bude třeba zajistit, aby byl 
interoperabilní a mohl být začleněn mezi 
ostatní vnitrostátní a evropské systémy a
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podniky. aby nenarušoval trh ani nediskriminoval 
mezi železničními podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Jean-Jacob Bicep

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Bod 2 se nahrazuje tímto: vypouští se
„2) „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, 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. fr

Pozměňovací návrh 25
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 3 – bod 31 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doplňuje se nový bod 31, který zní: vypouští se
31) „vertikálně integrovaným podnikem“ 
podnik, kde:
– jeden nebo několik železničních podniků 
je ve vlastnictví nebo částečném vlastnictví 
téhož podniku jako provozovatel 
infrastruktury (holdingová společnost), 
nebo
– provozovatel infrastruktury je ve 
vlastnictví nebo částečném vlastnictví 
jednoho nebo několika železničních 
podniků, nebo
– jeden nebo několik železničních podniků 
je ve vlastnictví nebo částečném vlastnictví 
provozovatele infrastruktury“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2012/34/EU
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Článek 7 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Článek 7
Institucionální oddělení provozovatele 
infrastruktury
1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
infrastruktury vykonával všechny funkce 
uvedené v čl. 3 odst. 2 a aby byl nezávislý 
na jakémkoli železničním podniku.
S cílem zaručit nezávislost provozovatele 
infrastruktury členské státy zajistí, aby 
provozovatelé infrastruktury byli 
organizováni v subjektu, který je právně 
odlišný od jakéhokoli železničního 
podniku.
2. Členské státy rovněž zajistí, aby téže 
právnické nebo fyzické osobě či osobám 
nebylo povoleno:
a) zároveň přímo nebo nepřímo 
vykonávat kontrolu ve smyslu nařízení 
Rady (ES) č. 139/2004 nad železničním 
podnikem a provozovatelem 
infrastruktury, držet v nich jakýkoli 
finanční podíl nebo ve vztahu k nim 
vykonávat jakékoli právo;
b) 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;
c) být členem dozorčí rady, správní 
rady nebo subjektů právně zastupujících 
podnik zároveň v železničním podniku i 
v rámci provozovatele infrastruktury;
d) spravovat železniční infrastrukturu 
nebo být součástí vedení provozovatele 
infrastruktury a zároveň přímo nebo 
nepřímo vykonávat kontrolu nad 
železničním podnikem, držet v něm 
jakýkoli finanční podíl nebo ve vztahu 
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k němu vykonávat jakékoli právo, nebo 
řídit železniční podnik nebo být součástí 
jeho vedení a zároveň přímo nebo 
nepřímo vykonávat kontrolu nad 
provozovatelem infrastruktury, držet 
v něm jakýkoli podíl nebo ve vztahu 
k němu vykonávat jakékoli právo.
3. 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 provádění tohoto 
článku za stejnou osobu nebo osoby.
4. 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.
5. 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.“

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28
Jean-Jacob Bicep

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Jean-Jacob Bicep

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 b vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Oldřich Vlasák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové dozorčích nebo správních rad a 
vedoucí pracovníci provozovatele 
infrastruktury nesmí v jiných právních 
subjektech v rámci vertikálně 
integrovaného podniku přímo nebo 
nepřímo držet žádný podíl ani od nich 

Členové dozorčích nebo správních rad a 
vedoucí pracovníci provozovatele 
infrastruktury, stejně jako jeho 
zaměstnanci s přístupem k důvěrným 
informacím nesmí v jiných právních 
subjektech v rámci vertikálně 
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nesmí obdržet žádnou finanční výhodu.
Složky jejich odměny založené na 
výsledcích nezávisejí na hospodářských 
výsledcích žádných jiných právních 
subjektů v rámci vertikálně integrovaného 
podniku nebo právních subjektů, nad nimiž 
má kontrolu, ale výlučně na hospodářských 
výsledcích provozovatele infrastruktury.

integrovaného podniku přímo nebo 
nepřímo držet žádný podíl ani od nich 
nesmí obdržet žádnou finanční výhodu.
Složky jejich odměny založené na 
výsledcích nezávisejí na hospodářských 
výsledcích žádných jiných právních 
subjektů v rámci vertikálně integrovaného 
podniku nebo právních subjektů, nad nimiž 
má kontrolu, ale výlučně na hospodářských 
výsledcích provozovatele infrastruktury.

Or. cs

Pozměňovací návrh 31
Jean-Jacob Bicep

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 c vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Jean-Jacob Bicep

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

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 
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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.

zastupujícím organizacím, zástupcům 
uživatelů železniční nákladní a osobní 
dopravy, zástupcům zaměstnanců odvětví 
železniční dopravy a regionálním a 
místním orgánům. Zástupci členského státu 
a dotčený regulační subjekt jsou zváni na 
schůzky koordinačního výboru jako 
pozorovatelé.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Oldřich Vlasák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koordinační výbor vypracuje jednací řád, 
který zahrnuje zejména pravidla o účasti na 
zasedáních a četnosti těchto zasedání, která 
se uskutečňují alespoň jednou za čtvrt 
roku. Provozovateli infrastruktury, 
členskému státu, dotčenému regulačnímu 
subjektu a Komisi se každoročně předkládá 
zpráva o jednáních koordinačního výrobu 
s uvedením příslušných stanovisek, která 
členové výboru zaujali.

Koordinační výbor vypracuje jednací řád, 
který zahrnuje zejména pravidla o účasti na 
zasedáních a četnosti těchto zasedání, která 
se uskutečňují alespoň jednou za čtvrt 
roku, a také pravidla o pravidelných 
konzultacích se zástupci uživatelů služeb 
nákladní a osobní přepravy, které se 
uskuteční alespoň jednou za rok.
Provozovateli infrastruktury, členskému 
státu, dotčenému regulačnímu subjektu a 
Komisi se každoročně předkládá zpráva o 
jednáních koordinačního výrobu 
s uvedením příslušných stanovisek, která 
členové výboru zaujali.

Or. cs

Pozměňovací návrh 34
Jean-Jacob Bicep

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout opatření, která 
stanoví společné zásady a postupy sítě, 
zejména s cílem zajistit jednotnost 
hodnocení, jakož i postupy spolupráce 
v rámci sítě. Tato opatření se přijímají 
prostřednictvím prováděcího aktu 
v souladu s postupem podle čl. 62 odst. 3.

Komise může případně zformulovat 
legislativní návrhy, jejichž cílem je zlepšit 
spolupráci mezi provozovateli 
infrastruktury, kteří jsou členy sítě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Jean-Jacob Bicep

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vztahuje-li se jedna či více smluv o 
veřejných službách na stejnou nebo 
alternativní trasu, mohou členské státy 
omezit právo na přístup stanovené v čl. 10 
odst. 2 v případě osobní dopravy na tratích 
mezi výchozí a cílovou stanicí, pokud by 
výkon tohoto práva ohrozil hospodářskou 
vyváženost dotčené smlouvy nebo smluv o 
veřejných službách.

Vztahuje-li se jedna či více smluv o 
veřejných službách na stejnou nebo 
alternativní trasu, mohou členské státy 
omezit právo na přístup stanovené v čl. 10 
odst. 2 v případě osobní dopravy na tratích 
mezi výchozí a cílovou stanicí, pokud by 
výkon tohoto práva ohrozil hospodářskou 
vyváženost dotčené smlouvy nebo smluv o 
veřejných službách nebo pokud by 
zhoršoval kvalitu poskytovaných služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
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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 
byla ohrožena, provede příslušný regulační 
subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 
objektivní hospodářskou analýzu a své 
rozhodnutí založí na předem stanovených 
kritériích, přičemž zohlední kumulovaný 
dopad služeb poskytovaných za podmínek 
otevřeného přístupu. 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. fr

Pozměňovací návrh 37
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
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 

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 
nejpozději do jednoho roku od přijetí této 
směrnice 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.
Jakmile bude tento systém zaveden,
členské státy zajistí, aby byl 
interoperabilní a mohl být začleněn mezi 
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nebo soukromým právním subjektem nebo 
sdružením všech železničních podniků, 
které provozují osobní dopravu.

ostatní vnitrostátní a evropské systémy a 
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. fr

Pozměňovací návrh 38
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 8 a (nový)
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 56 – odst. 1 – písm. h a i (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V čl. 56 odst. 1 se doplňují nová 
písmena, která zní:
„h) plánovaných prací údržby;
i) neplánovaných prací údržby“

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 8 b (nový)
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. V článku 56 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
Aniž jsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 
soutěž týkající se zajištění hospodářské 
soutěže na trzích železniční dopravy, má 
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regulační subjekt pravomoc sledovat 
situaci v oblasti hospodářské soutěže na 
trhu železniční dopravy a z vlastní 
iniciativy a s cílem zabránit diskriminaci 
žadatelů kontroluje zejména odst. 1 písm. 
a) až i). Kontroluje zejména to, zda 
zpráva o síti neobsahuje diskriminační 
ustanovení či nevytváří provozovateli 
infrastruktury prostor pro volné 
uvážení, který by mohl být využit 
k diskriminaci žadatelů.
Co se týče veřejné železniční osobní 
dopravy, regulační subjekt zejména ze své 
vlastní iniciativy zajistí dodržování 
požadavků nařízení (ES) č. 1370/2007 
s cílem zohlednit služby uvedené 
v článku 10 této směrnice.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 56 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c) V článku 56 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
„Regulační subjekt zajistí, aby poplatky 
stanovené provozovatelem 
infrastruktury byly v souladu 
s kapitolou IV bodem 2 a aby byly 
nediskriminační. Regulační subjekt také 
zajistí, aby poplatky stanovené 
provozovatelem infrastruktury, 
provozovatelem dopravního zařízení nebo 
železničním podnikem za přístup, včetně 
přístupu k infrastruktuře, k nádražím pro 
osobní dopravu, příslušným budovám a 
k dalšímu zařízení včetně zařízení pro 
zobrazování informací týkajících se 
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přepravy, byly nediskriminační. Aby bylo 
zajištěno, že výše uvedené bude takto 
provedeno, veškeré úpravy struktury nebo 
výše poplatků, které jsou zmíněny v tomto 
odstavci, musí být oznámeny regulačnímu 
subjektu nejpozději dva měsíce před 
předpokládaným datem použitelnosti 
poplatků. Regulační subjekt je oprávněn 
žádat v souvislosti s předpokládanou 
úpravou poplatků o jejich snížení či 
zvýšení, odložení k pozdějšímu datu nebo 
zrušení, a to nejpozději jeden měsíc před 
předpokládaným datem použitelnosti.
Vyjednávání mezi žadateli a 
provozovatelem infrastruktury o výši 
poplatků za využití infrastruktur jsou 
přípustná pouze tehdy, pokud se 
uskutečňují pod dohledem regulačního 
subjektu. Regulační subjekt zasáhne, 
pokud hrozí, že jednání budou v rozporu 
s požadavky této kapitoly.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 d (nový)
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 56 – odst. 9 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8d) V čl. 56 odst. 9 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„V případě žádosti o přezkum odmítnutí 
žádosti o poskytnutí kapacity 
infrastruktury nebo proti podmínkám 
nabídky kapacity regulační subjekt buď 
potvrdí, že není zapotřebí žádná změna 
rozhodnutí provozovatele 
infrastruktury, nebo si vyžádá změnu 
tohoto rozhodnutí v souladu s pokyny, 
které stanoví, nejpozději jeden měsíc po 
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přijetí žádosti. Provozovatel infrastruktury 
zajistí fyzický soulad co nejdříve a 
v každém případě nejpozději jeden měsíc 
poté, co obdržel oznámení o žádosti od 
regulačního subjektu.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 e (nový)
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 56 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8e) V článku 56 se odstavec 10 nahrazuje 
tímto:
„Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá regulačním subjektem podléhala 
soudnímu přezkumu. Žádost o přezkum 
může mít vůči rozhodnutí regulačního 
subjektu odkladný účinek, pouze pokud 
okamžitý účinek rozhodnutí regulačního 
subjektu může u strany žádající o 
přezkum rozhodnutí vést 
k nenapravitelným nebo zjevně 
nepřiměřeným škodám a pokud 
rozhodnutí nesouvisí s čl. 56. odst. 6 nebo 
s čl. 56 odst. 9 této směrnice. Tímto 
ustanovením nejsou v příslušných 
případech dotčeny pravomoci soudu 
projednávajícího žádost o přezkum 
rozhodnutí stanovené ústavním 
právem.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Jean-Jacob Bicep



PE519.489v01-00 22/23 AM\1002920CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 f (nový)
Směrnice 2012/34/EU
Čl. 57 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8f) V článku 57 se vkládá nový 
odstavec 9a, který zní:
„Pokud se některý žadatel domnívá, že 
rozhodnutí přijatá jedním nebo více 
provozovateli infrastruktury nebo subjekty 
pověřenými hlavními funkcemi brání 
rozvoji přeshraničních dopravních 
spojení, může přímo síti předložit žádost o 
regulační stanovisko. Tato žádost bude 
představovat rovněž žádost o rozhodnutí 
ze strany regulačního subjektu nebo 
jiných vnitrostátních subjektů.
Síť případně požádá o odpovídající 
informace provozovatele infrastruktury 
nebo subjekty pověřené hlavními 
funkcemi a v každém případě příslušné 
vnitrostátní regulační subjekty v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 57 odst. 4.
Síť pak vydá nezávazné stanovisko, jehož 
cílem je usnadnit dotčené služby, nikoli 
jim vytvářet překážky. Toto stanovisko 
bude nejpozději do jednoho měsíce od 
přijetí žádosti sděleno příslušným 
vnitrostátním regulačním subjektům a 
žadateli. Příslušné vnitrostátní regulační 
subjekty přihlédnou ke stanovisku sítě a 
poté nejpozději do jednoho měsíce od 
přijetí tohoto stanoviska vydají 
rozhodnutí; písemně žadateli odůvodní 
veškeré odchylky od tohoto stanoviska.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 g (nový)
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Směrnice 2012/34/EU
Čl. 57 – odst. 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8g) V článku 57 se vkládá nový 
odstavec 9b, který zní:
„Evropská komise přijme nejpozději do 
jednoho roku od vstupu této směrnice 
v platnost návrh právního předpisu, jímž 
se vytvoří síť regulačních subjektů a svěří 
se jí právní subjektivita.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 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. Do tří měsíců od 
svého zveřejnění bude k dispozici ve formě 
konsolidovaného znění směrnice 
2012/34/EU, která se jí mění.

Or. fr


