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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod:

V mnoha členských státech je odvětví železniční dopravy v úpadku, zatímco potřeby přepravy 
zboží a osob soustavně narůstají a ekologické a energetické výzvy nutí Evropu, aby nalezla 
řešení trvale udržitelné dopravy. Proč dochází k tomuto úpadku? Vlak je příliš drahý a nemá 
dostatečně rozsáhlé pokrytí, aby byl výhodnější, než jeho přímí konkurenti: automobil, loď 
nebo letadlo. 

Evropská komise proto předložila dne 30. ledna 2013 svůj čtvrtý železniční balíček, jehož 
cílem je dokončit vytvoření jednotného evropského železničního prostoru a díky snížení 
nákladů na železniční dopravu zvýšit konkurenceschopnost železnice.  

Dopad těchto reforem na členské státy, regiony, místní společenství, subjekty železničního 
systému, uživatele a občany bude nesmírný a výbor REGI, který je příslušný k hodnocení 
dopadů ostatních politik Unie na hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU, vydal 
k těmto reformám vyčerpávající stanovisko.   

Cílem přepracování směrnice o interoperabilitě železničního systému v EU je snížit 
roztříštěnost a náklady na uvádění vozidel a kolejových vozidel na trh. Tyto návrhy umožní 
zvýšit interoperabilitu železnic na úrovni EU při zachování optimální úrovně bezpečnosti.  

Zjednodušení postupů a technické harmonizace jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření 
jednotného evropského železničního prostoru a pro otevření tohoto odvětví konkurenci. 
Interoperabilita je rovněž nutnou podmínkou pro zkvalitnění přeshraniční železniční dopravy, 
která je nezbytná pro územní soudržnost Unie. 

Různé vnitrostátní železniční systémy totiž stále nesou stopy válečné minulosti Evropy. 
Historicky byly záměrně koncipovány tak různorodě, aby chránily národní hospodářství a 
zejména území jednotlivých států před vpádem cizích armád. 

Podle Evropské unie existuje v současné době v EU více než 11 000 vnitrostátních 
technických a bezpečnostních předpisů. Evropská agentura pro železnice (agentura) má 
v současné době normativní odpovědnost: je pověřena vypracováním minimálních norem pro 
interoperabilitu tak, aby se omezila tato džungle vnitrostátních předpisů a aby byl umožněn 
bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků. 

Povolení k uvádění vozidel do provozu vydávají na území každého státu vlastní vnitrostátní 
bezpečnostní orgány. Existují velké rozdíly v tom, jak tyto orgány vedou řízení o povolení 
vozidel a o vydávání osvědčení o bezpečnosti. Řízení je často dlouhé a nákladné.

Dostupné údaje svědčí o tom, že náklady spojené s postupy schvalování dosahují až 10 % 
nákladů na lokomotivy v jednotlivých zemích. Pokud jsou lokomotivy používány ve třech 
členských státech, mohou celkové náklady dosáhnout přibližně 30 %.

Návrh Evropské komise se považuje za revoluční. Komise má totiž v úmyslu zrušit povolení 
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k „uvedení do provozu“ a zachovat jen pojem „uvedení na trh“ a ponechat odpovědnost za 
zavedení vlaku do provozu a za jeho provoz železničnímu podniku. 

Další inovace: Komise má v úmyslu svěřit agentuře k její normativní odpovědnosti i 
odpovědnost provozní: byla by to agentura, která by shromažďovala osvědčení o shodě 
kolejových vozidel a poté vydávala povolení k uvedení na trh. 

Návrhy změn:

Navrhovatelka s nadšením vítá návrhy Evropské komise, jejichž cílem je skutečné 
zjednodušení postupů pro žadatele a skutečný evropský přístup k vystavování osvědčení pro 
vozidla. 

Navrhované změny se týkají povolení k uvedení na trh vydávaného agenturou, které by bylo 
platné v celé Evropě. Toto povolení přeceňuje kapacitu agentury, která by měla nahradit 27 
vnitrostátních bezpečnostních orgánů, pohltit všechny vnitrostátní předpisy, které ještě 
existují, a provádět nezbytná ověření.

Navíc náklady a odpovědnost za uvedení do provozu, které nesou železniční podniky, by byly 
příliš velké a mohly by odradit ty, kdo nově vstupují na trh.

Navrhovaná struktura: Změny vycházejí ve velké míře z kompromisu, který Rada nalezla dne 
10. června a který umožňuje uvést do rovnováhy rozhodování na evropské úrovni a 
vnitrostátní odborné kompetence. Agentura tak zůstává jediným kontaktním místem pro 
veškerá povolení týkající se vozidel. Žadatel musí ve své žádosti upřesnit „oblast používání“ 
vozidla. Agentura ověřuje dodržování TSI a vnitrostátním bezpečnostním orgánům v oblasti 
používání postupuje žádosti o ověření technické kompatibility s vnitrostátními předpisy. 

Orgány mají jeden měsíc na vyžádání dodatečných podkladů a maximálně 4 měsíce na 
posouzení a projednání dokumentace. Agentura poté vydá své rozhodnutí na základě 
stanovisek vnitrostátních bezpečnostních orgánů. 

V případě sporu mezi agenturou a vnitrostátními bezpečnostními orgány je k rozsouzení 
příslušný odvolací senát. 

Další změny: Navrhovatelka navrhuje rovněž vytvoření jednoho evropského registru vozidel 
místo vedení 27 vnitrostátních registrů. Jasně je rovněž stanoveno, že vydání nového povolení 
je třeba pouze v případě velkých změn na vozidle. Je třeba pečlivě vyhodnotit analýzu 
nákladů a přínosů nové TSI. 

Aby evropský trh hladce fungoval, musí být předmětem harmonizace i součástky. Agentura si 
musí nakonec zachovat i kontrolu nad povolováním systému ERTMS, aby byla zajištěna 
koordinace zavádění tohoto systému v celé Evropě.

Důležitou inovací je nakonec možnost rozšířit oblast používání až na nejbližší nádraží za 
hranicemi bez nového řízení v případě, že železniční systémy jsou podobné. 
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Přechodné období: Vzhledem k rozsahu práce na přizpůsobení, kterou musí provést Evropská 
agentura pro železnice a vnitrostátní bezpečnostní orgány, navrhujeme rozšířit prováděcí lhůtu 
ze dvou let na tři roky. Po dvou letech však Komise musí předložit Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o pokroku agentury při plnění nových pravomocí. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Z bezpečnostních důvodů je nezbytné 
přidělit každému vozidlu uváděnému do 
provozu identifikační kód. Vozidlo by poté 
mělo být zapsáno do celostátního registru 
kolejových vozidel. Do těchto registrů by 
měl mít možnost nahlédnout každý 
členský stát a určité významné 
hospodářské subjekty v Unii. Údaje 
ve vnitrostátních registrech vozidel by 
měly mít jednotný formát. Proto by pro ně 
měly existovat společné provozní a 
technické specifikace.

(14) Z bezpečnostních důvodů je nezbytné 
přidělit každému vozidlu uváděnému do 
provozu identifikační kód. Vozidlo by poté 
mělo být zapsáno do evropského registru 
kolejových vozidel. Registr musí být 
veřejný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví podmínky, které 
je třeba splnit pro dosažení interoperability 
v rámci železničního systému Unie 
způsobem, který je v souladu s 
ustanoveními směrnice […/…o 

1. Tato směrnice stanoví podmínky, které 
je třeba splnit pro dosažení interoperability 
v rámci železničního systému Unie 
způsobem, který je v souladu s 
ustanoveními směrnice […/…o 
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bezpečnosti železničního systému v Unii] 
Tyto podmínky se týkají projektování, 
výstavby, uvedení do provozu, 
modernizace, obnovy, provozování 
a údržby součástí tohoto systému a rovněž 
odborné způsobilosti, ochrany zdraví 
a bezpečnosti zaměstnanců, kteří se 
podílejí na provozu a údržbě tohoto 
systému.

bezpečnosti železničního systému v Unii] 
Tyto podmínky se týkají projektování, 
výstavby, uvedení do provozu, 
modernizace, obnovy, provozování 
a údržby součástí tohoto systému a rovněž 
odborné způsobilosti, ochrany zdraví 
a bezpečnosti zaměstnanců, kteří se 
podílejí na provozu a údržbě tohoto 
systému. Sledování tohoto cíle musí vést 
ke stanovení optimální úrovně technické 
harmonizace a umožnit přispívat 
k postupnému vytváření vnitřního trhu 
zařízení a služeb pro výstavbu, obnovu, 
modernizaci a provozování železničního 
systému uvnitř Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Stávající cíle uvedené ve směrnici o interoperabilitě (nynější článek 1.2b) je třeba zachovat, 
neboť zajišťují obecné zaměření směrnice (optimální úroveň technické harmonizace a 
postupné vytváření vnitřního trhu zařízení, služeb a provozování).

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „interoperabilitou“ schopnost 
železničního systému umožnit bezpečný a 
nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících 
stanovených úrovní výkonnosti na těchto 
tratích.

2. „interoperabilitou“ schopnost 
železničního systému umožnit bezpečný a 
nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících 
stanovených úrovní výkonnosti na těchto 
tratích. Tato schopnost závisí na všech 
předpisových, technických a provozních 
podmínkách, které musí být dodrženy v 
zájmu splnění základních požadavků;

Or. fr

Odůvodnění

Tato věta, která je součástí stávajícího evropského legislativního rámce, je nezbytná, neboť 
celou věc vyjasňuje.



PA\941208CS.doc 7/33 PE514.700v01-00

CS

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „modernizací“ úprava subsystému 
nebo jeho části, která vede ke změně v 
souboru technické dokumentace 
přiloženém k ES prohlášení o ověření, 
pokud tento technický soubor existuje, a 
která zlepšuje celkovou výkonnost 
subsystému;

12. „modernizací“ větší úprava subsystému 
nebo jeho části, vozidla nebo jeho části, 
která zlepšuje celkovou výkonnost 
subsystému; každá TSI specifikuje „větší“ 
úpravy subsystémů nebo dotyčného 
vozidla;

Or. fr

Odůvodnění

Aby nebylo ke každé úpravě potřeba nové prohlášení ES (provádí se mnoho drobných úprav, 
které mají či nemají vliv na technickou dokumentaci), musí být v TSI objasněno kritérium 
„větší“ pro vystavení nového prohlášení ES.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „obnovou“ náhrada subsystému 
nebo jeho části, která nemění celkovou 
výkonnost subsystému;

13. „obnovou“ větší náhrada subsystému 
nebo vozidla nebo jejich části, která 
nemění celkovou výkonnost subsystému 
nebo vozidla; v každé TSI se upřesní 
„větší“ obnova pro dotyčné subsystémy a 
vozidla;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 39 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a. „oblastí používání“ předpokládaná 
oblast používání vozidla, sítí nebo tratí 
nebo skupin sítí nebo tratí v jednom nebo 
ve více členských státech, na nichž má být 
vozidlo provozováno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) určeny prvky interoperability a rozhraní, 
které musí být předmětem evropských 
specifikací, včetně evropských norem, 
a které jsou nezbytné v zájmu dosažení 
interoperability železničního systému;

d) určeny prvky interoperability a rozhraní, 
které musí být předmětem evropských 
specifikací, včetně evropských norem, 
a které jsou nezbytné v zájmu dosažení 
interoperability železničního systému; to 
zahrnuje identifikaci železničních 
součástek, které mohou být 
normalizovány podle článku 41 nařízení o 
[Agentuře Evropské unie pro železnice a o 
zrušení nařízení (ES) č. 881/2004.];

Or. fr

Odůvodnění

Každá TSI by měla obsahovat seznam součástek k normalizaci s cílem vytváření vnitřního 
trhu s železničním zařízením v souladu s návrhem Komise v článku 41 nařízení o Agentuře 
Evropské unie pro železnice.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vypracování, přijetí a revize každé TSI 
(včetně základních parametrů) zohledňuje 



PA\941208CS.doc 9/33 PE514.700v01-00

CS

odhadované náklady a přínosy všech 
předpokládaných technických řešení a 
jejich rozhraní tak, aby byla stanovena a 
zavedena nejschůdnější řešení. Členské 
státy se na tomto posuzování podílejí tím, 
že poskytují požadované údaje.

Or. fr

Odůvodnění

Tato pasáž stávající směrnice (příloha I, 4.2) by měla být opětovně uvedena, aby se 
hodnocení odhadovaných nákladů a přínosů všech předpokládaných technických řešení 
provádělo pro každou technickou specifikaci interoperability a byla tak zavedena co 
nejschůdnější řešení, zejména ku prospěchu místních a regionálních orgánů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Člen sítě zastupujících subjektů může 
jednat jako žadatel a shromáždit 
stanoviska k nedostatkům TSI 
prostřednictvím Komise. Komise 
informuje žadatele o svém rozhodnutí a 
uvede důvody svého případného 
odmítnutí.

Or. fr

Odůvodnění

Železniční subjekty často jako první zjistí problémy s TSI a měly by být tedy oprávněny žádat 
Komisi, aby shromáždila stanoviska ke zjištěným nedostatkům TSI.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Činnost oznámeného 
subjektu posuzování shody odpovědného 

2. Činnost oznámeného 
subjektu posuzování shody odpovědného 
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za ES ověření subsystému začíná ve fázi 
projektu a zahrnuje celou dobu výstavby až 
do fáze přijetí, a to před uvedením 
subsystému do provozu. Může
rovněž zahrnovat ověření rozhraní 
dotyčného subsystému se systémem, do 
kterého je začleněn, přičemž se vychází z 
informací dostupných v odpovídající TSI a 
v registrech podle článků 44 a 45.

za ES ověření subsystému začíná ve fázi 
projektu a zahrnuje celou dobu výstavby až 
do fáze přijetí, a to před uvedením 
subsystému do provozu. Zahrnuje rovněž 
ověření rozhraní dotyčného subsystému se 
systémem, do kterého je začleněn, přičemž 
se vychází z informací dostupných v 
odpovídající TSI a v registrech podle 
článků 44 a 45.

Or. fr

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byla zahrnuta i rozhraní, jak je tomu v případě stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý vnitrostátní bezpečnostní orgán 
povolí uvedení do provozu těch 
subsystémů „energie“ a „infrastruktura“, 
které jsou umístěny nebo provozovány na 
území jeho členského státu.

Každý vnitrostátní bezpečnostní orgán 
povolí uvedení do provozu těch 
subsystémů „energie“ a „infrastruktura“, 
které jsou umístěny nebo provozovány na 
území jeho členského státu. Pokud jde o 
pozemní zařízení ERTMS, provede 
vnitrostátní bezpečnostní orgán konzultaci 
s Evropskou agenturou pro železnice, 
která je příslušným rozhodovacím 
orgánem. U všech ostatních pevných 
zařízení je rozhodovacím orgánem 
vnitrostátní bezpečnostní orgán.

Or. fr

Odůvodnění

Přímý odkaz na „pozemní zařízení ERTMS“ je jasnější. Každý vnitrostátní bezpečnostní 
orgán musí udělit povolení k uvedení všech vnitrostátních pevných zařízení do provozu. 
Agentura musí vydat příslušná povolení pro pozemní zařízení ERTMS, aby byl zaručen 
koordinovaný přístup ERTMS.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zamýšlené práce mohou negativně
ovlivnit celkovou úroveň bezpečnosti 
dotyčného subsystému, nebo

f) zamýšlené práce mohou zásadně ovlivnit 
celkovou úroveň bezpečnosti dotyčného 
subsystému, nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě obnovy nebo modernizace 
stávajících subsystémů je nutné nové ES 
prohlášení o ověření, jak je uvedeno v čl. 
15 odst. 4.

3. V případě větší obnovy nebo 
modernizace stávajících subsystémů je 
nutné nové ES prohlášení o ověření, jak je 
uvedeno v čl. 15 odst. 4.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Číslování vozidel s povolením k uvedení 

na trh
1. Před prvním použitím a po udělení 
povolení k uvedení na trh podle článku 20 
musí být vozidlo na žádost držitele 
zaregistrováno podle článku 43 do 
evropského registru vozidel.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Žadatel ve své žádosti o uvedení na trh 
upřesní předpokládanou oblast používání 
vozidla, to znamená sítě nebo trati nebo 
skupiny sítí nebo tratí v jednom nebo ve 
více členských státech, na nichž má být 
vozidlo provozováno. Žadatel přiloží 
k žádosti doklad o technické kompatibilitě 
vozidla s dotyčnými sítěmi nebo tratěmi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Povolení k uvedení vozidla na trh je 
vydáváno na základě technické 
dokumentace vozidla nebo typu vozidel 
předložené žadatelem, která zahrnuje 
doklad o:
a) uvedení mobilních subsystémů 
tvořících vozidlo na trh podle článku 19;
b) technické kompatibilitě subsystémů 
uvedených v písmeni a) ve vozidle, 
stanovené na základě příslušných TSI, 
vnitrostátních pravidel a registrů;
c) bezpečném začlenění subsystémů 
uvedených v písmeni a) ve vozidle, 
stanoveném na základě příslušných TSI, 
vnitrostátních pravidel a společných 
bezpečnostních metod stanovených 
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článkem 6 směrnice …/… [o bezpečnosti 
železničního systému v Unii].
d) technické kompatibilitě vozidla se sítí 
v oblasti uvedené v odstavci 1a stanovené 
na základě TSI a příslušných 
vnitrostátních předpisů a o 
bezpečnostních metodách stanovených 
v článku 6 směrnice …/… [o bezpečnosti 
železničního systému v Unii].
Vždy, když jsou pro získání dokladu o 
technické kompatibilitě stanovené v odst. 
1b písm. b) a d) nezbytné zkoušky, mohou 
vnitrostátní bezpečnostní orgány vydat 
žadateli dočasná povolení, aby mohl 
používat vozidlo v síti za účelem 
praktického ověření. Provozovatel 
infrastruktury ve spolupráci se žadatelem 
učiní veškeré kroky, aby zajistili provedení 
zkoušek do tří měsíců po obdržení žádosti 
žadatele. Vnitrostátní bezpečnostní orgán 
přijme v případě potřeby opatření 
nezbytná k tomu, aby zajistil, že se 
zkoušky mohou uskutečnit ve stanovené 
lhůtě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura vydá rozhodnutí, kterým udělí 
povolení k uvedení vozidla na trh. Toto 
povolení potvrzuje hodnoty parametrů 
důležité pro kontrolu technické 
kompatibility mezi vozidlem a pevnými 
zařízeními, jež jsou uvedeny v TSI. 
Povolení k uvedení vozidla na trh obsahuje 
také údaje o souladu vozidla s příslušnými 
TSI a soubory vnitrostátních pravidel, které 
se vztahují k těmto parametrům.

2. Agentura vydá rozhodnutí, kterým udělí 
povolení k uvedení vozidla na trh. Toto 
potvrzení zahrnuje:
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a) povolení k uvedení na trh. Toto 
povolení je platné ve všech členských 
státech a umožňuje obchodní transakce 
po celé Evropě, 
b) povolení k používání vozidla pro území 
stanovené v odstavci 1a. Toto povolení 
potvrzuje hodnoty parametrů důležité pro 
kontrolu technické kompatibility mezi 
vozidlem a pevnými zařízeními v dotyčné 
oblasti, jež jsou uvedeny v TSI. Povolení 
k uvedení vozidla na trh obsahuje také 
údaje o souladu vozidla s příslušnými TSI 
a soubory vnitrostátních pravidel, které se 
vztahují k těmto parametrům,

c) podmínky používání vozidla a další 
omezení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro vydání těchto povolení agentura 
musí:
a) vyhodnotit skutečnosti z dokumentace 
uvedené v odst. 1b písm. a), b) a c) s cílem 
ověřit úplnost, vhodnost a ucelenost 
dokumentace se zřetelem k příslušné TSI;
b) provést konzultace s dotyčnými 
vnitrostátními bezpečnostními orgány 
v předpokládané oblasti používání za 
účelem posouzení dokumentace s cílem 
ověřit její úplnost, vhodnost a ucelenost se 
zřetelem k odst. 1b písm. d) a skutečnosti 
stanovené v odst. 1b písm. a), b) a c), 
pokud jde o příslušné vnitrostátní 
předpisy.
V rámci výše uvedených hodnocení a 
v případě odůvodněné pochybnosti může 
agentura nebo vnitrostátní bezpečnostní 
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orgány žádat o provedení zkoušek v síti. 
V zájmu usnadnění těchto zkoušek mohou 
dotyčné vnitrostátní bezpečnostní orgány 
vydat žadateli dočasná povolení, aby mohl 
používat vozidlo ke zkouškám v síti. 
Provozovatel infrastruktury musí vyvinout 
veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby zajistil, 
že tato zkouška se uskuteční do tří měsíců 
od žádosti agentury nebo vnitrostátního 
bezpečnostního orgánu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V měsíci následujícím po přijetí 
žádosti musí agentura informovat 
žadatele, že jeho dokumentace je úplná, 
nebo jej požádat o poskytnutí příslušných 
doplňujících informací v přiměřené lhůtě. 
Pokud jde o její úplnost, vhodnost a 
ucelenost dokumentace, agentura může 
rovněž hodnotit skutečnosti uvedené 
v odst. 1b písm. d).

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Před přijetím rozhodnutí o vydání 
povolení o uvedení vozidel na trh 
agentura plně zohlední hodnocení podle 
odstavce 2a. Agentura musí v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, v každém 
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případě však do čtyř měsíců od obdržení 
veškerých příslušných informací, vydat 
povolení k uvedení na trh nebo 
informovat žadatele o svém negativním 
rozhodnutí a uvést jeho důvody

Or. fr

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Agentura nese veškerou odpovědnost 
za povolení, která vydává. Z tohoto titulu 
musí agentura v případě soudního 
vyšetřování, které se týká agentury nebo 
jejích zaměstnanců, plně spolupracovat 
s příslušnými orgány dotyčných členských 
států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Nesouhlasí-li agentura s negativním 
hodnocením jednoho nebo více 
vnitrostátních bezpečnostních orgánů 
podle odst. 2a písm. b), informuje o tom 
uvedený orgán nebo orgány a uvede 
důvody svého nesouhlasu.
Agentura a vnitrostátní bezpečnostní 
orgán nebo orgány spolupracují s cílem 
vypracovat hodnocení přijatelné pro 
všechny. V případě potřeby a rozhodne-li 
tak agentura a vnitrostátní bezpečnostní 
orgán nebo orgány, může být do tohoto 
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procesu zapojen i žadatel. Není-li ve lhůtě 
dvou týdnů poté, co agentura informovala 
vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo
orgány o svém nesouhlasu, možné dospět 
k přijatelnému hodnocení, vydá agentura 
své konečné rozhodnutí, nepředal-li 
vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo 
orgány záležitost k rozhodnutí odvolacímu 
senátu zřízenému podle článku 51 
nařízení (EU) č. … / ... [nařízení o zřízení 
agentury]. Odvolací senát rozhodne o 
potvrzení návrhu rozhodnutí agentury do 
dvou týdnů od žádosti vnitrostátního 
bezpečnostního orgánu nebo orgánů.
Souhlasí-li odvolací senát s agenturou, 
může agentura neprodleně přijmout 
rozhodnutí.
Souhlasí-li odvolací senát s negativním 
hodnocením vnitrostátního 
bezpečnostního orgánu, vydá agentura 
povolení pro oblast používání 
s vyloučením těch částí sítě, které obdržely 
negativní hodnocení.
Nesouhlasí-li agentura s pozitivním 
hodnocením jednoho nebo více 
vnitrostátních bezpečnostních orgánů 
podle odst. 2a písm. b), informuje o tom 
uvedený orgán nebo orgány a uvede 
důvody svého nesouhlasu. Agentura a 
vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo 
orgány spolupracují s cílem vypracovat 
hodnocení přijatelné pro všechny. 
V případě potřeby a rozhodne-li tak 
agentura a vnitrostátní bezpečnostní 
orgán nebo orgány, může být do tohoto 
procesu zapojen i žadatel. Není-li ve lhůtě 
dvou týdnů poté, co agentura informovala 
vnitrostátní bezpečnostní orgán a orgány 
o svém nesouhlasu, možné dospět 
k přijatelnému hodnocení, vydá agentura 
své konečné rozhodnutí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povolení k uvedení vozidla na trh je 
vydáno na základě technické 
dokumentace vozidla nebo typu vozidel 
předložené žadatelem, která zahrnuje 
doklad o:

vypouští se

a) uvedení mobilních subsystémů 
tvořících vozidlo na trh podle článku 19;
b) technické kompatibilitě subsystémů 
uvedených v písmeni a) ve vozidle, 
stanovené na základě příslušných TSI, 
vnitrostátních pravidel a registrů;
c) bezpečném začlenění subsystémů 
uvedených v písmeni a) ve vozidle, 
stanoveném na základě příslušných TSI, 
vnitrostátních pravidel a společných 
bezpečnostních metod stanovených 
článkem 6 směrnice …/… [o bezpečnosti 
železničního systému v Unii].

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvedení mobilních subsystémů 
tvořících vozidlo na trh podle článku 19;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) technické kompatibilitě subsystémů 
uvedených v písmeni a) ve vozidle, 
stanovené na základě příslušných TSI, 
vnitrostátních pravidel a registrů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezpečném začlenění subsystémů 
uvedených v písmeni a) ve vozidle, 
stanoveném na základě příslušných TSI, 
vnitrostátních pravidel a společných 
bezpečnostních metod stanovených 
článkem 6 směrnice …/… [o bezpečnosti 
železničního systému v Unii].

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura přijme rozhodnutí uvedené 
v odstavci 2 v předem určené, přiměřené 
lhůtě a v každém případě do čtyř měsíců od 
obdržení všech příslušných informací. Tato 
povolení jsou platná ve všech členských 
státech.

Agentura přijme rozhodnutí uvedené 
v odstavci 2 v předem určené, přiměřené 
lhůtě a v každém případě do čtyř měsíců od 
obdržení všech příslušných informací a do 
pěti měsíců v případě odvolání.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura poskytne podrobné pokyny 
o způsobu získání povolení k uvedení 
vozidla na trh. Pokyny pro podávání 
žádostí, které popisují a vysvětlují 
požadavky na povolení k uvedení vozidla 
na trh a uvádějí výčet požadovaných 
dokumentů, jsou zpřístupněny žadateli 
zdarma. Vnitrostátní bezpečnostní orgány 
spolupracují s agenturou při šíření těchto 
informací.

Agentura poskytne podrobné pokyny 
o způsobu získání povolení k uvedení 
vozidla na trh. Pokyny pro podávání 
žádostí, které popisují a vysvětlují 
požadavky na povolení k uvedení vozidla 
na trh a uvádějí výčet požadovaných 
dokumentů, jsou zpřístupněny žadateli 
zdarma. Vnitrostátní bezpečnostní orgány 
spolupracují s agenturou při šíření těchto 
informací.

Komise stanoví nejpozději dva roky po 
vstupu této směrnice v platnost 
prováděcími akty podrobná pravidla 
týkající se postupu povolování, včetně:
a) podrobných pokynů pro žadatele, které 
budou popisovat a vysvětlovat požadavky 
týkající se povolování uvedení vozidla na 
trh a seznam požadovaných dokumentů;
b) procedurálních postupů pro proces 
povolování, jako je obsah a lhůty pro 
každou etapu procesu;
c) kritéria hodnocení přihlašovací 
dokumentace.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v 
souladu s přezkumným řízením uvedeným 
v čl. 48 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Agentura může udělit povolení k 
uvedení vozidla na trh vztahující se na řadu 
vozidel. Tato povolení jsou platná ve všech 
členských státech.

6. Agentura může udělit povolení k 
uvedení vozidla na trh vztahující se na řadu 
vozidel. Tato povolení jsou platná ve všech 
členských státech pro složku „uvádění na 
trh“ a v celé dotyčné oblasti používání 
stanovené v odstavci 1a pro složku 
„používání“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V případě negativní odpovědi ze strany 
agentury žadatel může požádat agenturu o 
revizi rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce 
od obdržení negativní odpovědi. Agentura 
má jeden měsíc od obdržení žádosti, aby 
potvrdila nebo zrušila své rozhodnutí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V případě obnovy nebo modernizace 
stávajících vozidel, která již mají povolení 
k uvedení vozidla na trh, se vyžaduje:

8. V případě zásadní obnovy nebo 
modernizace stávajících vozidel, která již 
mají povolení k uvedení vozidla na trh, 
jestliže může být zamýšlenými pracemi 
negativně ovlivněna celková úroveň 
bezpečnosti dotyčného subsystému, nebo 
jestliže dotyčné TSI vyžadují takové 
rozhodnutí, se vyžaduje:
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Or. fr

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Ve všech případech je povolení po 
konzultaci s vnitrostátními 
bezpečnostními orgány stejně platné bez 
nezbytného rozšíření oblasti používání pro 
vozidla, jež jsou v provozu až po nádraží 
sousedních členských států, jejichž sítě 
mají podobnou povahu, jestliže jsou tato 
nádraží v blízkosti hranic. Tyto konzultace 
se mohou uskutečňovat případ od případu 
nebo mohou být vyjádřeny v přeshraniční 
dohodě mezi vnitrostátními 
bezpečnostními orgány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost žadatele může povolení k 
uvedení vozidla na trh obsahovat jasný 
údaj o sítích či tratích nebo skupinách sítí 
či tratí, na nichž může železniční podnik 
uvést toto vozidlo do provozu bez dalšího 
ověřování, kontrol nebo zkoušek týkajících 
se technické kompatibility mezi vozidlem a 
těmito sítěmi či tratěmi. V tom případě 
opatří žadatel svou žádost dokladem o 
technické kompatibilitě vozidla s 
příslušnými sítěmi či tratěmi.

Povolení k uvedení vozidla na trh obsahuje
jasný údaj o sítích či tratích nebo 
skupinách sítí či tratí, na nichž může 
železniční podnik uvést toto vozidlo do 
provozu bez dalšího ověřování, kontrol 
nebo zkoušek týkajících se technické 
kompatibility mezi vozidlem a těmito 
sítěmi či tratěmi. Tento údaj může být 
rozšířen na další sítě nebo tratě na žádost 
původního nebo jiného žadatele po vydání 
příslušného povolení k uvedení na trh.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železniční podniky uvedou vozidlo do 
provozu teprve poté, co po dohodě s 
provozovatelem infrastruktury 
zkontrolovaly na základě příslušných TSI, 
vnitrostátních pravidel, registrů a 
společných bezpečnostních metod 
stanovených v článku 6 směrnice 
technickou kompatibilitu mezi vozidlem a 
trasou a bezpečné začlenění vozidla do 
systému, v němž má být provozováno. .

Železniční podniky uvedou vozidlo do 
provozu teprve poté, co:

a) bylo ověřeno, že vozidlu bylo uděleno 
povolení k uvedení na trh podle článku 20 
a bylo řádně zaregistrováno,
b) byla ověřena kompatibilita mezi 
vozidlem a kolejovým tělesem na základě 
registru infrastruktur, dotyčných TSI 
nebo veškerých příslušných informací, 
které musí být poskytovány 
provozovatelem infrastruktury zdarma a 
v přiměřené lhůtě, pokud takový registr 
neexistuje nebo není úplný,
c) bylo ověřeno zařazení vozidel do vlaku, 
v němž mají být provozována na základě 
systému řízení bezpečnosti tak, jak je 
definován v článku 9 směrnice … / ... o 
bezpečnosti železničního systému a TSI o 
provozu a řízení dopravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odstavce 1 může železniční 
podnik provádět zkoušky ve spolupráci 
s provozovatelem infrastruktury.
Provozovatel infrastruktury ve spolupráci 
se žadatelem učiní veškeré kroky, aby 
zajistil provedení zkoušek do tří měsíců po 
obdržení žádosti žadatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Železniční podnik sdělí své rozhodnutí 
týkající se uvedení vozidla do provozu 
agentuře, provozovateli infrastruktury a 
příslušnému vnitrostátnímu 
bezpečnostnímu orgánu. Toto rozhodnutí 
se zaznamená ve vnitrostátním registru 
vozidel podle článku 43.

2. Železniční podnik sdělí své rozhodnutí 
týkající se uvedení vozidla do provozu 
agentuře, provozovateli infrastruktury a 
příslušnému vnitrostátnímu 
bezpečnostnímu orgánu. Toto rozhodnutí 
se zaznamená v registru vozidel podle 
článku 43.

Or. fr

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě obnovy nebo modernizace 
stávajících vozidel je nutné nové ES 
prohlášení o ověření, jak je stanoveno 
v čl. 15 odst. 4. Kromě toho se vyžaduje 
nové rozhodnutí železničního podniku 
týkající se uvedení těchto vozidel do 
provozu, pokud:

vypouští se
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a) zamýšlené práce mohou negativně 
ovlivnit celkovou úroveň bezpečnosti 
dotyčného subsystému, nebo
b) to vyžadují příslušné TSI.

Or. fr

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zamýšlené práce mohou negativně 
ovlivnit celkovou úroveň bezpečnosti 
dotyčného subsystému, nebo

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) to vyžadují příslušné TSI. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé vozidlo uvedené do provozu v 
železničním systému Unie nese evropské 
číslo vozidla (European Vehicle Number –
EČV), jež mu je přiděleno vnitrostátním 

1. Každé vozidlo uvedené do provozu v 
železničním systému Unie nese evropské 
číslo vozidla (European Vehicle Number –
EČV), jež mu je přiděleno agenturou před 
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bezpečnostním orgánem příslušným pro 
dané území před prvním uvedením vozidla 
do provozu.

prvním použitím.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Železniční podnik provozující vozidlo
zajistí, aby vozidlo bylo označeno 
přiděleným číslem EČV.

2. Držitel registrace se ujistí, že vozidlo 
má správné evropské číslo registrace. 
Železniční podnik provozující vozidlo 
zkontroluje jeho označení.

Or. fr

Odůvodnění

Evropské číslo registrace by měla přidělit agentura společně s povolením. Železniční podnik 
nemá žádnou možnost, jak zkontrolovat evropské číslo registrace, které má být použito. Tuto 
informaci má pouze držitel registrace (kterým je provozovatel nebo majitel vozidla).

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 43 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní registry vozidel Evropský registr vozidel

Or. fr

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vede registr vozidel, 
jež byla uvedena do provozu na jeho 
území. Tento registr splňuje tato kritéria:

1. Agentura vede registr vozidel, jež 
byla uvedena do provozu v Unii. Tento 
registr splňuje tato kritéria:

Or. fr

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je aktualizován orgánem nezávislým na 
železničních podnicích;

b) je aktualizován agenturou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je přístupný vnitrostátním 
bezpečnostním orgánům a inspekčním 
orgánům podle článků 16 a 21 směrnice 
[…/… o bezpečnosti železničního systému 
v Unii]; je také na základě oprávněné 
žádosti přístupný regulačním subjektům 
podle článků 55 a 56 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o 
vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru a agentuře, 
železničním podnikům a provozovatelům 
infrastruktury, jakož i osobám či 
organizacím, jež registrují vozidla nebo 
jež jsou v registru uvedeny.

c) je veřejně přístupný;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů společné specifikace 
týkající se obsahu, formátu údajů, 
funkčního a technického provedení, režimu 
provozu, včetně ujednání pro výměnu 
údajů, a pravidel vkládání údajů a 
prohlížení vnitrostátních registrů vozidel. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 
3.

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů společné specifikace 
týkající se obsahu, formátu údajů, 
funkčního a technického provedení, režimu 
provozu, včetně ujednání pro výměnu 
údajů, a pravidel vkládání údajů a 
prohlížení evropského registru vozidel. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 
3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitel registrace neprodleně 
oznámí vnitrostátnímu bezpečnostnímu 
orgánu kteréhokoliv členského státu, v 
němž bylo vozidlo uvedeno do provozu,
jakékoli změny údajů zanesených do 
vnitrostátního registru vozidel, zničení 
vozidla nebo své rozhodnutí vozidlo již 
dále neregistrovat.

3. Držitel registrace neprodleně 
oznámí agentuře jakékoli změny údajů 
zanesených do evropského registru 
vozidel, zničení vozidla nebo své 
rozhodnutí vozidlo již dále neregistrovat.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vnitrostátní registry vozidel musí být 
začleněny do evropského registru vozidel 
nejpozději do dvou let po vstupu této 
směrnice v platnost. Komise stanoví 
prováděcími akty vzorový dokument, 
pokud jde o formát. Tyto prováděcí akty se 
přijmou přezkumným postupem podle čl. 
48 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Registr musí pro každé vozidlo 
obsahovat alespoň tyto informace:
a) evropské číslo vozidla;
b) odkazy na prohlášení ES o ověření a na 
vydávající subjekt;
c) odkazy na evropský registr povolených 
typů vozidel podle článku 44;
d) označení provozovatele vozidla;
e) omezení užívání vozidla;
f) subjekt odpovědný za údržbu.
Jestliže agentura vydá, obnoví, změní, 
pozastaví nebo zruší povolení k uvedení 
vozidla do provozu, bez prodlení 
aktualizuje registr.

Or. fr
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Odůvodnění

Obsah registru vozidel by měl být vyjasněn tak, aby obsahoval informace týkající se vozidla, 
aby byl efektivní a podporoval obchodní a provozní potřeby uživatelů. Agentura musí registr 
neprodleně aktualizovat, aby byl užitečný.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé tři roky a poprvé tři roky po 
vyhlášení této směrnice předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
pokroku při dosahování interoperability 
železničního systému. Tato zpráva musí 
rovněž obsahovat analýzu případů 
uvedených v článku 7 a uplatňování 
kapitoly V.

1. Každé tři roky a poprvé tři roky po 
vyhlášení této směrnice předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
pokroku při dosahování interoperability 
železničního systému. Tato zpráva musí 
rovněž obsahovat analýzu případů 
uvedených v článku 7 a uplatňování 
kapitoly V. Na základě výsledků zprávy 
Komise navrhne zlepšení a posílení úlohy 
agentury při zavádění interoperability.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dva roky po zveřejnění této směrnice a 
po konzultacích s různými dotčenými 
subjekty Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
evropské agentury při plnění nových 
pravomocí a o fungování agentury.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou i nadále uplatňovat 
ustanovení uvedená v kapitole V směrnice 
2008/57/ES do [dvou let ode dne vstupu v 
platnost].

1. Členské státy mohou i nadále uplatňovat 
ustanovení uvedená v kapitole V směrnice 
2008/57/ES do [tří let ode dne vstupu v 
platnost].

Or. fr

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 1 a 2, čl. 7 odst. 1 až 4, čl. 
11 odst. 1, článkem 13, čl. 14 odst. 1 až 7, 
čl. 15 odst. 1 až 6, články 17 až 21, čl. 22 
odst. 3 až 7, články 23 až 36, čl. 37 odst. 2, 
články 38, 39, 41 až 43, čl. 45 odst.1 až 5, 
článkem 51 a přílohami I až 
III nejpozději do [dvou let po dni vstupu v 
platnost] . Znění těchto opatření spolu se 
srovnávací tabulkou mezi jejich 
ustanoveními a ustanoveními této směrnice 
neprodleně sdělí Komisi. Srovnávací 
tabulky jsou nezbytné k tomu, aby všechny 
zúčastněné subjekty mohly jednoznačně 
určit ustanovení, která se použijí k 
provádění této směrnice na vnitrostátní 
úrovni.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 1 a 2, čl. 7 odst. 1 až 4, čl. 
11 odst. 1, článkem 13, čl. 14 odst. 1 až 7, 
čl. 15 odst. 1 až 6, články 17 až 21, čl. 22 
odst. 3 až 7, články 23 až 36, čl. 37 odst. 2, 
články 38, 39, 41 až 43, čl. 45 odst.1 až 5, 
článkem 51 a přílohami I až 
III nejpozději do [tří let po dni vstupu v 
platnost] . Znění těchto opatření spolu se 
srovnávací tabulkou mezi jejich 
ustanoveními a ustanoveními této směrnice 
neprodleně sdělí Komisi. Srovnávací 
tabulky jsou nezbytné k tomu, aby všechny 
zúčastněné subjekty mohly jednoznačně 
určit ustanovení, která se použijí k 
provádění této směrnice na vnitrostátní 
úrovni.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic 
uvedených v příloze IV části A se zrušuje s 
účinkem ode dne [dva roky po dni vstupu v 
platnost], aniž jsou dotčeny povinnosti 
členských států, pokud jde o lhůty pro 
provedení směrnic uvedených v části B 
přílohy IV do vnitrostátního práva.

Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic 
uvedených v příloze IV části A se zrušuje s 
účinkem ode dne [tři roky po dni vstupu v 
platnost], aniž jsou dotčeny povinnosti 
členských států, pokud jde o lhůty pro 
provedení směrnic uvedených v části B 
přílohy IV do vnitrostátního práva.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 3 až 10, čl. 11 odst. 2, 3 a 4, články 
12 a 16 se použijí ode dne [dva roky po dni 
vstupu v platnost].

Články 3 až 10, čl. 11 odst. 2, 3 a 4, články 
12 a 16 se použijí ode dne [tři roky po dni 
vstupu v platnost].

Or. fr

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. KONTROLA NÁKLADŮ
Analýza nákladů a přínosů u 
navrhovaných opatření bude mimo jiné 
zohledňovat následující prvky:
- náklady na navrhované opatření,
- přínosy rozšíření oblasti působnosti na 
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zvláštní podskupiny sítí a vozidel pro 
interoperabilitu,
- snížení kapitálových nákladů a výdajů 
z důvodu úspor z rozsahu a lepšího 
využívání vozidel,
- snížení nákladů na investice a na 
údržbu/provoz v důsledku větší 
konkurence mezi výrobci a společnostmi 
zaměřenými na údržbu,
- přínosy pro životní prostředí v důsledku 
technických zlepšení železničního 
systému,
- zvýšení bezpečnosti provozu.
Toto hodnocení navíc naznačí 
pravděpodobný dopad na všechny 
provozovatele a zúčastněné hospodářské 
subjekty, včetně místních a regionálních 
orgánů.

Or. fr


