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Pozměňovací návrh 128
Gilles Pargneaux

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 14 a protokol č. 26 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
o službách obecného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Debora Serracchiani

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 17. června 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
regulační subjekt musí být nezávislým 
regulačním orgánem s pravomocí konat 
z vlastní iniciativy a provádět šetření a že 
musí být způsobilý vydávat stanoviska 
a vynutitelná rozhodnutí s cílem zajistit 
otevřený trh bez překážek, na němž 
hospodářská soutěž probíhá svobodně 
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a bez narušení,

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. 
července 1991 o rozvoji železnic 
Společenství , směrnice Rady 95/18/ES ze 
dne 19. června 1995 o vydávání licencí 
železničním podnikům a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/14/ES ze dne 26. února 2001 
o přidělování kapacity železniční 
infrastruktury a zpoplatnění železniční 
infrastruktury byly v letech 2004 a 2007 
podstatně změněny. Vzhledem k novým 
změnám a s ohledem na vztah mezi těmito 
právními ustanoveními by uvedené 
směrnice měly být z důvodu 
srozumitelnosti a přehlednosti 
přepracovány a sloučeny do jediného aktu.

(1) Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. 
července 1991 o rozvoji železnic 
Společenství , směrnice Rady 95/18/ES ze 
dne 19. června 1995 o vydávání licencí 
železničním podnikům a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/14/ES ze dne 26. února 2001 
o přidělování kapacity železniční 
infrastruktury a zpoplatnění železniční 
infrastruktury byly v letech 2004 a 2007 
podstatně změněny. Vzhledem k novým 
změnám a s ohledem na vztah mezi těmito 
právními ustanoveními by uvedené 
směrnice měly být z důvodu 
srozumitelnosti a přehlednosti 
přepracovány a sloučeny do jediného aktu, 
který posílí bezpečnostní předpisy 
a spolehlivost železničních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Potřeba vytvořit nová spojení mezi stávajícími směrnicemi by měla vyjasnit a posílit klíčová 
ustanovení pro zlepšení železničních služeb, jež budou spolehlivé a bezpečné pro všechny 
zákazníky.

Pozměňovací návrh 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Větší integrace dopravního odvětví 
Unie má zásadní význam pro dokončení 
vnitřního trhu a železnice jsou důležitým 
článkem dopravního odvětví Unie 
směřujícího k dosažení trvale udržitelné 
mobility.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 133
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Větší integrace dopravního odvětví 
Unie má zásadní význam pro dokončení 
vnitřního trhu a železnice jsou důležitým 
článkem dopravního odvětví Unie 
směřujícího k dosažení trvale udržitelné 
mobility.

(2) Větší integrace dopravního odvětví 
Unie má zásadní význam pro vnitřní trh
a železnice jsou důležitým článkem 
dopravního odvětví Unie směřujícího 
k dosažení trvale udržitelné mobility.

Or. en

Odůvodnění

Zmínka o dokončení vnitřního trhu je nadbytečná: Smlouva již stanoví, že dopravní politika 
spadá stejně jako další politiky do rámce vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 134
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Směrnice tvořící první železniční 
balíček nezabránily značné rozmanitosti 
struktury a úrovní poplatků za železniční 
infrastrukturu a energii ani rozmanitosti 
forem a trvání postupů přidělování 
kapacit.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za infrastrukturu a způsob stanovení jejich výše se nadále v rámci EU značně liší. 
Platí to také pro přidělování tras vlaků a získávání trakční energie. Stávající právní předpisy 
je potřeba zlepšit v zájmu větší harmonizace systémů poplatků, větší transparentnosti 
a motivace k výkonnosti. Podmínky dodávek energie by měly být transparentnější, ceny 
trakční energie by měly být stejné pro všechny soutěžitele.

Pozměňovací návrh 135
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Evropský parlament žádá v zájmu 
zajištění účinného a nediskriminačního 
přístupu k železniční infrastruktuře 
a zároveň v zájmu podpory investic 
a účinnosti v oblasti poskytování služeb 
Komisi, aby navrhla nové právní předpisy, 
jež zohlední rozhodnutí Evropského
soudního dvora o řízeních pro porušení 
předpisů, a to do šesti měsíců po vydání 
tohoto rozhodnutí. Tato pravidla by měla 
mít rovněž za cíl zajistit vyloučení 
jakéhokoli nežádoucího křížového 
poskytování dotací z infrastruktury pro 
provozní činnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připomíná, že Evropská komise a všechny dotčené subjekty budou 
muset respektovat a přizpůsobit právní předpisy v souladu s judikaturou Evropského 
soudního dvora.

Pozměňovací návrh 136
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Podíl železniční dopravy na celkové 
dopravě se v minulém desetiletí bez 
ohledu na cíle stanovené v železničním 
balíčku z roku 2010 nezvýšil. Z toho 
vyplývá, že tato reorganizace je zásadní.

Or. es

Odůvodnění

První železniční balíček nesplnil své cíle a železnice se ani zdaleka nestala 
konkurenceschopnými odvětvím vůči ostatním druhům dopravy. V minulých letech byl ve 
skutečnosti zaznamenám pokles objemu železniční nákladní dopravy a nebylo dosaženo 
žádného pokroku směrem k dosažení jednotného evropského železničního prostoru, který by 
mohl pomoci k tomu, aby se vnitřní trh stal skutečností. 

Pozměňovací návrh 137
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Investice do rozvoje a údržby 
železniční infrastruktury jsou nadále 
nedostatečné k tomu, aby zajistily rozvoj 
tohoto odvětví a kapacitu pro 
hospodářskou soutěž. 

Or. es
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Odůvodnění

Nedostatečné investice jsou zásadním problémem, s nímž se reforma bude muset vypořádat.

Pozměňovací návrh 138
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Netransparentní podmínky na trhu 
jsou zjevnou překážkou 
konkurenceschopných železničních 
služeb.

Or. es

Odůvodnění

Nedostatečná transparentnost je překážkou toho, aby na trh vstoupily nové podniky, jež by 
mohly vytvořit konkurenceschopnější železniční odvětví. 

Pozměňovací návrh 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Četná řízení pro porušení povinnosti 
vedená s členskými státy ukazují, že 
stávající právní předpisy vedou 
k rozdílnému výkladu a že první železniční 
balíček je potřeba vyjasnit a zlepšit, aby se 
zajistilo skutečné otevření evropského 
železničního trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Železnice má vzhledem ke svým 
fyzikálním a technickým parametrům 
vyšší potenciál, pokud jde o úspory, 
životní prostředí, účinnost dopravy 
a energetické úspory. Její ústřední úloha 
v rámci dopravní politiky EU by tudíž 
měla být považována za stěžejní 
příležitost, aby dopravní politika EU 
splnila cíle strategie EU 2020 a svůj plán 
do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Účinný jednotný evropský železniční 
prostor lze vytvořit pouze tím, že se zajistí 
oddělení železničních podniků od 
provozovatelů infrastruktury, volný 
přístup k železničnímu trhu, a tím 
spravedlivější soutěž, interoperabilita 
a udržitelnost železničního odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem integrace do 
konkurenčního trhu by se měla zlepšit 
výkonnost železničního systému, 
s ohledem na jeho zvláštní rysy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Koexistence různých systémů 
sociálního zabezpečení v železničním 
odvětví v členských státech představuje 
riziko nespravedlivé hospodářské soutěže 
mezi novými provozovateli v oblasti 
železniční dopravy a zavedenými podniky 
a vyžaduje harmonizaci při současném 
respektování zvláštní povahy tohoto 
odvětví a zvláštností členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je potřeba poskytnout záruky, že 
regulační subjekty budou plnit své 
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kontrolní povinnosti, aby se zabránilo 
diskriminaci mezi železničními podniky, 
provádění politiky vhodného 
zpoplatňování a soulad se zásadou 
oddělení účetnictví.

Or. es

Odůvodnění

Neposkytnutí těchto záruk je jednou z překážek pro konkurenceschopné železniční odvětví.

Pozměňovací návrh 145
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V zájmu dokončení evropského 
železničního prostoru je nezbytná úplná 
interoperabilita železničního prostoru na 
evropské úrovni. Evropská agentura pro 
železnice by měla být nadána přiměřenými 
pravomocemi a zdroji, aby mohla tohoto 
cíle dosáhnout rychleji, mj. pokud jde 
o vytváření společných norem pro 
certifikaci vozového parku a systémy 
řízení a bezpečnosti.

Or. nl

Pozměňovací návrh 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Regionální, městská a příměstská 
doprava, jakož i doprava ve formě 
kyvadlové dopravy v tunelu pod 
Lamanšským průlivem by měla být vyňata 

vypouští se
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z oblasti působnosti této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Regionální, městská a příměstská 
doprava, jakož i doprava ve formě 
kyvadlové dopravy v tunelu pod 
Lamanšským průlivem by měla být vyňata 
z oblasti působnosti této směrnice.

(4) Regionální, městská a příměstská 
doprava, jakož i doprava v tunelu pod 
Lamanšským průlivem by měla být vyňata 
z oblasti působnosti této směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje stávající vynětí silniční kyvadlové dopravy na veškerou 
dopravu s cílem usnadnit úlohu tunelu pod Lamanšským průlivem při rozvoji obchodu v rámci 
Společenství a vytváření neroztříštěného evropského železničního prostoru.

Pozměňovací návrh 148
Brian Simpson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Regionální, městská a příměstská 
doprava, jakož i doprava ve formě 
kyvadlové dopravy v tunelu pod 
Lamanšským průlivem by měla být vyňata 
z oblasti působnosti této směrnice.

(4) Regionální, městská a příměstská 
doprava, jakož i doprava ve formě 
kyvadlové dopravy v tunelu pod 
Lamanšským průlivem by měla být vyňata 
z oblasti působnosti této směrnice. 
Z oblasti působnosti této směrnice se 
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rovněž vyjmou historické a muzejní 
železnice provozované na vlastní trati.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Má-li být železniční doprava výkonná 
a konkurenceschopná s ostatními druhy 
dopravy, měly by členské státy zajistit, že 
železniční podniky mají status nezávislého 
provozovatele a mohou se tudíž chovat 
tržně a podle požadavků trhu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Inovací v oblasti zlepšení služeb 
osobní a nákladní železniční dopravy by 
mělo být dosahováno prostřednictvím 
soudržné koncepce výraznějšího 
financování železniční infrastruktury, 
vhodné regulace a postupného otevírání 
trhů, aniž by byly ohroženy povinnosti 
zajišťování veřejných služeb a sociálních 
standardů v rámci tohoto odvětví. Přechod 
k tomuto modelu dopravy je hlavním 
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úkolem budoucí politiky EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb od provozování železniční 
infrastruktury. Za takové situace musí oba 
úseky mít oddělené účetnictví a být řízeny 
odděleně.

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb na jedné straně od provozování 
železniční infrastruktury na straně druhé. 
Za takové situace musí oba úseky mít 
oddělené účetnictví, jak původně stanovil 
článek 6 směrnice 91/440/EHS, který byl 
následně pozměněn směrnicí 2001/12/ES.

Soudní dvůr musí posoudit, zda a do jaké 
míry se dosud členské státy přizpůsobily 
směrnici 91/440/EHS a směrnici 
2001/12/ES, a tyto právní předpisy 
(přepracované znění) tudíž nesmí bránit 
probíhajícím řízením pro porušení 
povinnosti, jež se týkají provádění těchto 
směrnic.
Jelikož neexistuje jednoznačný vztah mezi 
stupněm otevřenosti trhu a oddělením 
infrastruktury od poskytování 
železničních služeb, je účelem tohoto 
přepracovaného znění vytvoření 
otevřeného přístupu v rámci železniční 
sítě EU a zrušení nedovolených 
vnitrostátních překážek. Účelem tohoto 
přepracovaného znění je tudíž vyjasnit 
a zefektivnit stávající ustanovení, a nikoli 
zavádět v tomto ohledu nové požadavky.

Or. en
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Odůvodnění

Komise zveřejnila svůj plán na další návrhy o oddělení provozování infrastruktury od 
poskytování železničních služeb ve své bílé knize z března 2011. Rovněž se očekává, že řízení 
o porušení povinnosti, jež jsou v současné době vedena s třinácti členskými státy, přinesou 
vyjasnění v těchto otázkách. 

Pozměňovací návrh 152
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb od provozování železniční 
infrastruktury. Za takové situace musí oba 
úseky mít oddělené účetnictví a být řízeny 
odděleně.

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb od provozování železniční 
infrastruktury. Za takové situace musí oba 
úseky mít oddělené účetnictví.

Or. en

Odůvodnění

Oddělené účetnictví je dostatečnou zárukou pro rozlišení různých činností nezávisle na 
zvoleném organizačním modelu.

Pozměňovací návrh 153
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb od provozování železniční 
infrastruktury. Za takové situace musí oba 
úseky mít oddělené účetnictví a být řízeny 
odděleně.

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb od provozování železniční 
infrastruktury. Za takové situace musí oba 
úseky mít oddělené účetnictví a být řízeny 
odděleně. Oddělená personální politika je 
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rovněž velmi důležitá pro zajištění 
účinného fungování evropského 
železničního prostoru.

Or. nl

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury musí přijímat nezávislá rozhodnutí a musí být rovněž plně 
zodpovědní za svou vlastní personální politiku.

Pozměňovací návrh 154
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb od provozování železniční 
infrastruktury. Za takové situace musí oba
úseky mít oddělené účetnictví a být řízeny 
odděleně.

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb od provozování železniční 
infrastruktury. Za takové situace musí oba 
úseky mít oddělené účetnictví a být řízeny 
odděleně, což povede k transparentnosti 
zabraňující odvedení veřejných 
finančních prostředků na jiné obchodní 
činnosti. 

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o jediný způsob, jak zajistit transparentnost potřebnou pro konkurenceschopnější 
a přístupnější trh.

Pozměňovací návrh 155
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě, mělo 
by dojít k odlišení poskytování dopravních 
služeb od provozování železniční 
infrastruktury. Za takové situace musí oba 
úseky mít oddělené účetnictví a být řízeny 
odděleně.

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj 
a hospodárné využití železniční sítě 
a nediskriminační přístup k železniční 
infrastruktuře, mělo by dojít k jasnému 
a přísnému odlišení poskytování 
dopravních služeb od provozování 
železniční infrastruktury. Za takové situace 
musí oba úseky mít oddělené účetnictví 
a být řízeny odděleně.

Or. de

Pozměňovací návrh 156
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Jakákoli restrukturalizace 
poskytování dopravních služeb od 
provozování infrastruktury by nemělo vést 
k negativním důsledkům v oblasti 
zaměstnanosti a ke zhoršení sociálních 
podmínek pracovníků v železničním 
odvětví. Sociální ustanovení by měla být 
dodržována, aby nedocházelo k praxi 
sociálního dumpingu a narušování 
soutěže ze strany nových vstupujících, 
kteří by nedodržovali minimální sociální 
standardy železničního odvětví.

Or. fr

Odůvodnění

Jakákoli úprava vnitrostátních právních předpisů s cílem uvést tyto předpisy do souladu 
s prvním železničním balíčkem nesmí vést ke zhoršení pracovních podmínek v železničním 
odvětví.
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Pozměňovací návrh 157
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je nutno zajistit přísné oddělení 
účetnictví mezi provozovatelem 
infrastruktury železničním podnikem. 
Převod veřejných podpor z jedné oblasti 
do druhé není dovolen. Tento zákaz musí 
být jednoznačně uveden v účetních 
pravidlech každé z těchto oblastí činnosti. 
Účinné uplatňování tohoto zákazu zajistí 
členský stát a vnitrostátní regulační 
subjekt.

Or. en

Odůvodnění

Je potřebná větší transparentnost, pokud jde o toky veřejných peněz mezi provozovatelem 
infrastruktury a železničním podnikem.

Pozměňovací návrh 158
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že v EU existují 
železniční sítě s rozchodem kolejí 
odlišným od hlavní železniční sítě Unie, 
které jsou tudíž technologicky izolovány 
od hlavní železniční sítě EU a jsou 
propojené s železničními sítěmi třetích 
zemí, je nutné ekonomickou a sociální 
spolehlivost těchto sítí případně udržet 
prostřednictvím zvláštního režimu.

Or. en
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Odůvodnění

Přihlíží ke specifické situaci těchto členských států s odlišným rozchodem kolejí a s téměř 
exkluzivními vazbami na železniční sítě třetích zemí.

Pozměňovací návrh 159
Georges Bach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Všichni provozovatelé železniční 
dopravy musí bez ohledu na druh podniku 
dodržovat vnitrostátní předpisy v oblasti 
sociální ochrany a zdraví, aby se 
zabránilo sociálnímu dumpingu 
a nespravedlivé hospodářské soutěži.

Or. fr

Odůvodnění

Hospodářská soutěž na železničním trhu nesmí jít na úkor pracovních podmínek a sociální 
ochrany pracovníků. Všichni provozovatelé, bez ohledu na druh podniku, musí dodržovat 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti sociální ochrany a zdraví.

Pozměňovací návrh 160
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby se železniční doprava stala 
konkurenceschopnou dopravě silniční, 
měly by být normalizovány rozdílné 
vnitrostátní předpisy, a to například 
pokud jde o bezpečnost v oblasti železniční 
dopravy, podobu a používání průvodních 
dokladů, seřaďování vlaků a příslušnou 
dokumentaci, signalizaci a značení 
používané při navigaci vlaků, opatření 
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a kontroly v souvislosti s přepravou 
nebezpečného zboží a jednotné postupy 
pro registraci a sledování přepravy 
odpadů.

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je nutno zajistit přísné oddělení 
účetnictví mezi provozovatelem 
infrastruktury železničním podnikem. 
Převod veřejných podpor z jedné oblasti 
do druhé není dovolen. Tento zákaz musí 
být jednoznačně uveden v účetních 
pravidlech každé z těchto oblastí činnosti. 
Členské státy zajistí účinné uplatňování 
tohoto zákazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Oddělení poskytování dopravních 
služeb od provozování infrastruktury by 
nemělo vést k negativním důsledkům 
v oblasti zaměstnanosti a ke zhoršení 
sociálních podmínek pracovníků 
v železničním odvětví. Sociální ustanovení 
by měla být dodržována, aby nedocházelo 
k žádnému sociálnímu dumpingu a nekalé 
soutěži ze strany nových vstupujících, 
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kteří by nedodržovali minimální sociální 
standardy železničního odvětví.

Or. ro

Odůvodnění

Oddělení poskytování dopravních služeb od provozování infrastruktury by nemělo vést 
k negativním důsledkům v oblasti zaměstnanosti a ke zhoršení sociálních podmínek 
pracovníků v železničním odvětví. Sociální ustanovení by měla být dodržována, aby 
nedocházelo k žádnému sociálnímu dumpingu a nekalé soutěži ze strany nových vstupujících, 
kteří by nedodržovali minimální sociální standardy železničního odvětví.

Pozměňovací návrh 163
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) V zájmu zvýšení atraktivity přepravy 
zboží po železnici ve srovnání se silniční 
přepravou zboží je nutné stanovit právní 
předpisy týkající se snížení emisí hluku 
vozového parku.

Or. de

Pozměňovací návrh 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zásada volného pohybu služeb se 
rovněž vztahuje na železnice, 
s přihlédnutím ke specifickým rysům 
tohoto odvětví.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zájmy zaměstnanců železničního 
odvětví souvisejí s vysokou úrovní 
sociálních standardů. Jejich odborná 
příprava a pracovní podmínky musí 
zajistit vysokou úroveň služeb 
a bezpečnosti.
Měly by si tudíž uchovat právo iniciovat 
akce na podporu svých sociálních 
standardů a zlepšení kvality služeb. Tyto 
akce by měly být včas oznamovány 
uživatelům, kterým by měly být včas 
poskytnuty informace o alternativním 
uspokojení jejich potřeb v oblasti mobility 
a dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Za účelem podpory hospodářské 
soutěže v řízení železniční dopravy ve 
smyslu zlepšení pohodlí a služeb 
poskytovaných uživatelům by si členské 
státy měly nadále zachovat obecnou 
odpovědnost za rozvoj přiměřené 

(8) Za účelem podpory hospodářské 
soutěže v řízení železniční dopravy ve 
smyslu zlepšení pohodlí a služeb 
poskytovaných uživatelům by si členské 
státy měly nadále zachovat obecnou 
odpovědnost za rozvoj přiměřené 
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železniční infrastruktury. železniční infrastruktury, přičemž by měly 
za jedno z hlavních kritérií přijmout 
kritérium poptávky na trhu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 167
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem k tomu, že neexistují 
společná pravidla pro rozdělování nákladů 
na železniční infrastrukturu, členské státy 
by měly po konzultaci s provozovatelem 
železniční infrastruktury stanovit pravidla 
pro železniční podniky, aby platily za
používání železniční infrastruktury. 
Taková pravidla by neměla zakládat
diskriminaci mezi železničními podniky.

(9) Vzhledem k tomu, že neexistují 
společná pravidla pro rozdělování nákladů 
na železniční infrastrukturu, členské státy 
by měly po konzultaci s provozovatelem 
železniční infrastruktury stanovit pravidla 
pro používání železniční infrastruktury 
železničními podniky. Taková pravidla by 
neměla zakládat diskriminaci mezi 
železničními podniky, ani vytvářet 
možnost sociálního dumpingu vůči 
zapojenému personálu.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení souvisí s pravidly, nikoli s poplatky za infrastrukturu: je tudíž věcí členských 
států, aby stanovily rámec pravidel. Kromě toho je nediskriminace mezi podniky jasným 
ustanovením a stejné ustanovení, respektující důstojné mzdové standardy, by mělo být 
uplatňováno vůči zapojeným pracovníkům a používáno železničními podniky při žádosti 
o službu.

Pozměňovací návrh 168
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem k tomu, že neexistují (9) Vzhledem k tomu, že neexistují 
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společná pravidla pro rozdělování nákladů 
na železniční infrastrukturu, členské státy 
by měly po konzultaci s provozovatelem 
železniční infrastruktury stanovit pravidla 
pro železniční podniky, aby platily za 
používání železniční infrastruktury.
Taková pravidla by neměla zakládat 
diskriminaci mezi železničními podniky.

společná pravidla pro rozdělování nákladů 
na železniční infrastrukturu, členské státy 
by měly po konzultaci s provozovatelem 
železniční infrastruktury stanovit jasná 
a transparentní pravidla pro železniční 
podniky, aby platily za používání 
železniční infrastruktury a aby se zajistila 
neexistence jakékoli diskriminace mezi 
nimi.

Or. es

Pozměňovací návrh 169
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Evropská unie by měla prozkoumat 
alternativní zdroje financování 
evropských železničních projektů 
prostřednictvím inovativních finančních 
nástrojů, jakou jsou projektové dluhopisy 
EU.

Or. fr

Odůvodnění

Nedostatek finančních prostředků je jedním z hlavních důvodů, proč se evropské železnice 
nacházejí v obtížné situaci. Je nezbytné vyvinout alternativní strategie a zdroje financování. 
Zvýšit se musí zejména veřejné financování v oblasti infrastruktury.

Pozměňovací návrh 170
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) EU by měla prozkoumat alternativní 
zdroje financování evropských 
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železničních projektů prostřednictvím 
inovativních finančních nástrojů, jako 
jsou projektové dluhopisy EU, s cílem 
podpořit soukromé investice a zlepšit 
přístup k rizikovému kapitálu. 
V podobném duchu musí být železniční 
trh učiněn zajímavým pro alternativní, 
soukromé investory, a to prostřednictvím 
jasného a transparentního právního 
rámce.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatek finančních prostředků je jedním z hlavních důvodů, proč se evropské železnice 
nacházejí v obtížné situaci. Je nezbytné vyvinout alternativní strategie a zdroje financování. 
Zvýšit se musí zejména financování v oblasti infrastruktury. Členské státy přidělující finanční 
prostředky pro svou infrastrukturu musí rovněž obdržet záruku, že tyto finanční prostředky 
nebudou využity jiným způsobem než výlučně pro potřeby infrastruktury.

Pozměňovací návrh 171
Brian Simpson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy a provozovatelé 
infrastruktury by měly mít možnost 
financovat investice do infrastruktury 
prostřednictvím jiného než přímého 
financování státem, například 
financováním ze soukromého sektoru.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné poukázat na možnost založení či fungování provozovatelů infrastruktury 
prostřednictvím alternativních modelů financování, z těchto mohou čerpat soukromé finanční 
prostředky. To je zásadní pro zachování stávajících mechanismů financování v členských 
státech.
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Pozměňovací návrh 172
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje opatření 
k otevření trhu.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že trh je od roku 2006 otevřen, není tento bod odůvodnění relevantní.

Pozměňovací návrh 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje opatření 
k otevření trhu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 174
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje opatření 
k otevření trhu.

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, zejména 
v případech, kdy rozdílný rozchod kolejí 
stále představuje fyzickou překážku pro 
hospodářskou soutěž, vyžaduje naléhavé 
opatření k otevření trhu.

Or. en

Odůvodnění

Například rozdílný rozchod kolejí mezi Francií a Španělskem je konkrétní a fyzickou 
překážkou pro hospodářskou soutěž, která dále posiluje již tak výrazné regulační překážky 
v železničním odvětví.

Pozměňovací návrh 175
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje opatření 
k otevření trhu.

(11) Nový právní rámec musí umožnit 
zachování a rozvoj služeb obecného 
zájmu, a to souladu s článkem 14 SFEU 
a Protokole č. 26 k této smlouvě.

Or. fr

Odůvodnění

Služby obecného zájmu v oblasti dopravy, zejména dopravy železniční, je nutné rozvíjet. Je to 
jeden z bodů stanoviska Rady ve složení pro hospodářské a sociální věci ze dne 16. března 
2011.

Pozměňovací návrh 176
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje opatření 
k otevření trhu.

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje jednak 
opatření k otevření trhu a jednak, aby 
členské státy potvrdily jednoznačnou 
volbu pro udržitelnou dopravu zboží po 
železnici, a to tím že přesunou dopravu 
z oblasti jiných druhů dopravy, jež jsou 
méně šetrné k životnímu prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Otevření trhu je podmínkou, avšak musí být podpořeno jasným a výrazným směřováním 
investic členských států do podpory přechodu k železniční dopravě: nedávné přijetí nařízení 
o železničních koridorech je příkladem prvního kroku.

Pozměňovací návrh 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje opatření 
k otevření trhu.

(11) Účelná osobní a nákladní doprava, 
zejména přeshraniční doprava, vyžaduje 
opatření k otevření trhů v jednotlivých 
členských státech.

Or. it

Odůvodnění

Železniční doprava je jedním z mála odvětví, v nichž jednotný trh dosud nebyl dokončen. 
Proces otevírání trhu by tudíž měl být rozšířena na liberalizaci vnitrostátních železničních 
služeb.

Pozměňovací návrh 178
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje opatření 
k otevření trhu.

(11) Účelná nákladní doprava, zejména 
přeshraniční doprava, vyžaduje opatření 
k otevření trhu a dosažení 
konkurenceschopnosti.

Or. es

Odůvodnění

Účinnost vyžaduje konkurenceschopný trh.

Pozměňovací návrh 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je třeba zaručit, aby tato práva 
přístupu k železniční infrastruktuře byla 
uplatňována v celé Unii jednotně a bez 
diskriminace, a k tomuto účelu zavést 
vydávání licencí pro železniční podniky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 180
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) U jízd se zastávkami by provozovatelé 
nově vstupující na trh měli mít oprávnění 
k nástupu a výstupu cestujících na trase, 
aby byla zajištěna hospodářská životnost 
takových spojů a aby se zabránilo 
znevýhodnění případné konkurence 
v porovnání se stávajícími provozovateli.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zahrnutí liberalizace vnitrostátního trhu s osobní 
dopravou. Neměli bychom čekat na návrh Evropské komise v roce 2012, a zahrnout další 
otevření evropského trhu hospodářské soutěži již do stávajícího přepracovaného znění 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 181
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) U jízd se zastávkami by provozovatelé 
nově vstupující na trh měli mít oprávnění 
k nástupu a výstupu cestujících na trase, 
aby byla zajištěna hospodářská životnost 
takových spojů a aby se zabránilo 
znevýhodnění případné konkurence 
v porovnání se stávajícími provozovateli.

(13) U jízd se zastávkami by provozovatelé 
nově vstupující na trh měli mít oprávnění 
k nástupu a výstupu cestujících na trase, 
a to při zajištění, že takové spoje nenaruší 
služby obecného zájmu, jež příslušné 
orgány vybudovaly nebo mají v úmyslu 
vybudovat, a neohrožují sociální 
a environmentální cíle.

Or. fr

Odůvodnění

Služby obecného zájmu v oblasti dopravy, zejména dopravy železniční, je nutné rozvíjet. Je to 
jeden z bodů stanoviska Rady ve složení pro hospodářské a sociální věci ze dne 16. března 
2011.
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Pozměňovací návrh 182
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V zájmu dalšího rozvoje účinnosti 
trhů osobní železniční dopravy žádá 
Evropský parlament Evropskou komisi, 
aby nejpozději do konce roku 2012 
navrhla právní předpisy týkající se 
liberalizace vnitrostátních trhů osobní 
dopravy a zároveň aby zajistila 
vyrovnanou finanční strukturu smluv na 
veřejné služby. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zahrnutí liberalizace vnitrostátního trhu s osobní 
dopravou. Neměli bychom čekat na návrh Evropské komise v roce 2012, a zahrnout další 
otevření evropského trhu hospodářské soutěži již do stávajícího přepracovaného znění 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 183
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zavedení nových mezinárodních 
osobních spojů se zastávkami s otevřeným 
přístupem by nemělo být využito 
k otevření trhu vnitrostátní osobní 
dopravy, ale mělo by být zaměřeno pouze 
na zastávky, jež jsou doplňkové 
k mezinárodní trase. Hlavním účelem 
nových spojů by mělo být přepravovat 
cestující na mezinárodní trase. Při 
hodnocení toho, zda se jedná o hlavní 
účel služby, by se měla zohlednit taková 
kritéria, jako je podíl na obratu a objemu, 

vypouští se
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jenž je odvozen z počtu cestujících ve 
vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě, 
a délka trasy. Hodnocení hlavního účelu 
služby by měl provést příslušný regulační 
subjekt členského státu na žádost 
zúčastněné osoby.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zahrnutí liberalizace vnitrostátního trhu s osobní 
dopravou. Neměli bychom čekat na návrh Evropské komise v roce 2012, a zahrnout další 
otevření evropského trhu hospodářské soutěži již do stávajícího přepracovaného znění 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zavedení nových mezinárodních 
osobních spojů se zastávkami s otevřeným 
přístupem by nemělo být využito 
k otevření trhu vnitrostátní osobní 
dopravy, ale mělo by být zaměřeno pouze 
na zastávky, jež jsou doplňkové 
k mezinárodní trase. Hlavním účelem 
nových spojů by mělo být přepravovat 
cestující na mezinárodní trase. Při 
hodnocení toho, zda se jedná o hlavní 
účel služby, by se měla zohlednit taková 
kritéria, jako je podíl na obratu a objemu, 
jenž je odvozen z počtu cestujících ve 
vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě, 
a délka trasy. Hodnocení hlavního účelu 
služby by měl provést příslušný regulační 
subjekt členského státu na žádost 
zúčastněné osoby.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Tento bod odůvodnění již není nezbytný, neboť stanoví otevření vnitrostátní osobní dopravy.

Pozměňovací návrh 185
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zavedení nových mezinárodních 
osobních spojů se zastávkami s otevřeným 
přístupem by nemělo být využito k otevření 
trhu vnitrostátní osobní dopravy, ale mělo 
by být zaměřeno pouze na zastávky, jež 
jsou doplňkové k mezinárodní trase.
Hlavním účelem nových spojů by mělo být 
přepravovat cestující na mezinárodní trase.
Při hodnocení toho, zda se jedná o hlavní 
účel služby, by se měla zohlednit taková 
kritéria, jako je podíl na obratu a objemu, 
jenž je odvozen z počtu cestujících ve 
vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě, 
a délka trasy. Hodnocení hlavního účelu 
služby by měl provést příslušný regulační 
subjekt členského státu na žádost 
zúčastněné osoby.

(14) Zavedení nových mezinárodních 
osobních spojů se zastávkami s otevřeným 
přístupem by mělo být zaměřeno na 
zastávky, jež jsou doplňkové 
k mezinárodní trase. Hlavním účelem 
takovýchto spojů by mělo být přepravovat 
cestující na mezinárodní trase. Při 
hodnocení toho, zda se jedná o hlavní účel 
služby, by se měla zohlednit taková 
kritéria, jako je podíl na obratu a objemu, 
jenž je odvozen z počtu cestujících ve 
vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě, 
a délka trasy. Hodnocení hlavního účelu 
služby by měl provést příslušný regulační 
orgán členského státu na žádost zúčastněné 
osoby.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl přispět k jasnějšímu a aktuálnějšímu znění.

Pozměňovací návrh 186
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Nařízení Evropského parlamentu vypouští se
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a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 
2007 o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici opravňuje 
členské státy a místní orgány uzavírat 
smlouvy na veřejné služby, které mohou 
obsahovat výlučná práva na provozování 
určitých služeb. Proto je nezbytné zajistit, 
aby ustanovení uvedeného nařízení byla 
v souladu se zásadou otevření 
mezinárodní osobní dopravy hospodářské 
soutěži.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zahrnutí liberalizace vnitrostátního trhu s osobní 
dopravou. Neměli bychom čekat na návrh Evropské komise v roce 2012, a zahrnout další 
otevření evropského trhu hospodářské soutěži již do stávajícího přepracovaného znění 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Nařízení (ES) č. 1370/2007 
umožňuje členským státům zajistit, aby 
byla sociální práva pracovníků 
v souvislosti s oddělení poskytování 
dopravních služeb od provozování 
infrastruktury zachována, což by se mohlo 
týkat i převodu podniku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Otevření mezinárodní osobní dopravy 
hospodářské soutěži může mít důsledky 
pro organizaci a financování osobní 
železniční dopravy provozované na 
základě smlouvy na veřejné služby. 
Členské státy by měly mít možnost omezit 
právo přístupu na trh, pokud by toto právo 
ohrozilo hospodářskou vyváženost těchto 
smluv na veřejné služby a pokud k tomu 
příslušný regulační subjekt uvedený 
v článku 55 této směrnice udělí souhlas na
základě objektivní hospodářské analýzy 
a na žádost příslušných orgánů, jež 
uzavřely smlouvu na veřejné služby.

(16) Otevření osobní dopravy hospodářské 
soutěži může mít důsledky pro organizaci 
a financování osobní železniční dopravy 
provozované na základě smlouvy na 
veřejné služby. Členské státy by měly mít 
možnost omezit právo přístupu na trh, 
pokud by toto právo ohrozilo hospodářskou 
vyváženost těchto smluv na veřejné služby 
a pokud k tomu příslušný regulační subjekt 
uvedený v článku 55 této směrnice udělí 
souhlas na základě objektivní hospodářské 
analýzy a na žádost příslušných orgánů, jež 
uzavřely smlouvu na veřejné služby.

__________________
12. Úř. věst. L 315, 03.12.07, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zahrnutí liberalizace vnitrostátního trhu s osobní 
dopravou. Neměli bychom čekat na návrh Evropské komise v roce 2012, a zahrnout další 
otevření evropského trhu hospodářské soutěži již do stávajícího přepracovaného znění
směrnice. 

Pozměňovací návrh 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Otevření mezinárodní osobní dopravy 
hospodářské soutěži může mít důsledky 
pro organizaci a financování osobní 
železniční dopravy provozované na 
základě smlouvy na veřejné služby. 
Členské státy by měly mít možnost omezit 
právo přístupu na trh, pokud by toto právo 
ohrozilo hospodářskou vyváženost těchto 
smluv na veřejné služby a pokud k tomu 

(16) Otevření mezinárodní a vnitrostátní 
osobní dopravy hospodářské soutěži může 
mít důsledky pro organizaci a financování 
osobní železniční dopravy provozované na 
základě smlouvy na veřejné služby. 
Členské státy by měly mít možnost omezit 
právo přístupu na trh, pokud by toto právo 
ohrozilo hospodářskou vyváženost těchto 
smluv na veřejné služby a pokud k tomu 
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příslušný regulační subjekt uvedený 
v článku 55 této směrnice udělí souhlas na 
základě objektivní hospodářské analýzy 
a na žádost příslušných orgánů, jež 
uzavřely smlouvu na veřejné služby.

příslušný regulační subjekt uvedený 
v článku 55 této směrnice, a případně síť 
regulačních subjektů podle článku 57 této 
směrnice, udělí souhlas na základě 
objektivní hospodářské analýzy a na žádost 
příslušných orgánů, jež uzavřely smlouvu 
na veřejné služby.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti ustanovení na vnitrostátní
osobní dopravu. Jeho cílem je rovněž umožnit síti regulačních subjektů, aby v případě potřeby 
přijala příslušná opatření.

Pozměňovací návrh 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Posouzení, zda by hospodářská 
vyváženost smlouvy na veřejné služby 
mohla být ohrožena, by mělo zohlednit 
předem stanovená kritéria, jako je dopad na 
rentabilitu veškerých služeb zahrnutých do 
smluv na veřejné služby, včetně 
následných dopadů na čisté náklady, jež 
nese příslušný orgán veřejné správy, který 
smlouvu uzavřel, poptávka cestujících, 
stanovení cen jízdného, způsob prodeje 
přepravních dokladů, umístění a počet 
zastávek na obou stranách hranice a časové 
rozvržení a četnost nově navrhovaného 
spoje. V souladu s takovýmto posouzením 
a rozhodnutím příslušného regulačního 
subjektu členské státy mohou povolit, 
změnit nebo odmítnout právo na přístup 
k požadované mezinárodní osobní dopravě 
a zároveň i uložit provozovateli nové 
mezinárodní osobní dopravy poplatek 
v souladu s výsledky hospodářské analýzy 
a v souladu s právem Unie a se zásadami 

(17) Posouzení, zda by hospodářská 
vyváženost smlouvy na veřejné služby 
mohla být ohrožena, by mělo zohlednit 
předem stanovená kritéria, jako je dopad na 
rentabilitu veškerých služeb zahrnutých do 
smluv na veřejné služby, včetně 
následných dopadů na čisté náklady, jež 
nese příslušný orgán veřejné správy, který 
smlouvu uzavřel, poptávka cestujících, 
stanovení cen jízdného, způsob prodeje 
přepravních dokladů, umístění a počet 
zastávek na obou stranách hranice a časové 
rozvržení a četnost nově navrhovaného 
spoje. V souladu s takovýmto posouzením 
a rozhodnutím příslušného regulačního 
subjektu členské státy mohou povolit, 
změnit nebo odmítnout právo na přístup 
k požadované mezinárodní a/nebo 
vnitrostátní osobní dopravě a zároveň 
i uložit provozovateli nové mezinárodní 
a/nebo vnitrostátní osobní dopravy 
poplatek v souladu s výsledky hospodářské 
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rovnosti a zákazu diskriminace. analýzy a v souladu s právem Unie a se 
zásadami rovnosti a zákazu diskriminace.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti ustanovení na vnitrostátní 
osobní dopravu.

Pozměňovací návrh 191
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Posouzení, zda by hospodářská
vyváženost smlouvy na veřejné služby 
mohla být ohrožena, by mělo zohlednit 
předem stanovená kritéria, jako je dopad na 
rentabilitu veškerých služeb zahrnutých do 
smluv na veřejné služby, včetně 
následných dopadů na čisté náklady, jež 
nese příslušný orgán veřejné správy, který 
smlouvu uzavřel, poptávka cestujících, 
stanovení cen jízdného, způsob prodeje 
přepravních dokladů, umístění a počet 
zastávek na obou stranách hranice a časové 
rozvržení a četnost nově navrhovaného 
spoje. V souladu s takovýmto posouzením 
a rozhodnutím příslušného regulačního 
subjektu členské státy mohou povolit, 
změnit nebo odmítnout právo na přístup 
k požadované mezinárodní osobní dopravě 
a zároveň i uložit provozovateli nové 
mezinárodní osobní dopravy poplatek 
v souladu s výsledky hospodářské analýzy 
a v souladu s právem Unie a se zásadami 
rovnosti a zákazu diskriminace.

(17) Posouzení, zda by sociálně-
ekonomická vyváženost smlouvy na 
veřejné služby mohla být ohrožena, by 
mělo zohlednit předem stanovená kritéria, 
jako je dopad na spolehlivost veškerých 
služeb zahrnutých do smluv na veřejné 
služby, včetně následných dopadů jak na 
politiku soudržnosti a dopravní politiku 
v dotčené oblasti, tak na čisté náklady, jež 
nese příslušný orgán veřejné správy, který 
smlouvu uzavřel, poptávka cestujících, 
stanovení cen jízdného, způsob prodeje 
přepravních dokladů, umístění a počet 
zastávek na obou stranách hranice a časové 
rozvržení a četnost nově navrhovaného 
spoje. V souladu s takovýmito 
posouzeními členské státy nebo příslušné 
místní orgány mohou povolit, změnit nebo 
odmítnout právo na přístup k požadované 
mezinárodní osobní dopravě a zároveň 
i uložit provozovateli nové mezinárodní 
osobní dopravy poplatek v souladu 
s výsledky sociálně-ekonomické analýzy 
a v souladu s právem Unie a se zásadami 
rovnosti, transparentnosti a zákazu 
diskriminace.

Or. en
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Odůvodnění

Smlouvy na veřejné služby se uzavírají za účelem splnění cílů v oblasti sociální politiky 
a politiky soudržnosti, přičemž zároveň uznávají analýzu nákladů a přínosu, avšak toto 
ekonomické kritérium nebo rentabilita těchto služeb nejsou jedinými kritérii sledovanými 
členskými státy či příslušnými místními orgány, jež jsou odpovědné za tyto smlouvy. Tyto 
subjekty jsou tudíž oprávněny tyto požadavky sledovat. V případě sporu může být vnitrostátní 
regulační subjekt jakožto odvolací orgán požádán o vyřešení.

Pozměňovací návrh 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vývoj trhu již ukázal, že zásadní 
otázkou je posílit úlohu regulačních 
subjektů. Mají-li tyto subjekty hrát 
ústřední úlohu v zajišťování 
spravedlivého prostředí pro rovné 
podmínky přístupu, potřebují být vybaveny 
finančními prostředky, vhodným 
personálem a logistickým zázemím pro 
plnění této úlohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Regulační subjekt by měl pracovat 
takovým způsobem, aby se zabránilo 
jakémukoli střetu zájmů a jakékoli 
případné účasti na uzavírání smluv na 
veřejné služby, o nichž se uvažuje. 
Pravomoc regulačního subjektu by měla 
být rozšířena tak, aby umožňovala 
vyhodnotit účel mezinárodní dopravy 
a případně potenciální hospodářský dopad 

(19) Regulační subjekt by měl pracovat 
takovým způsobem, aby se zabránilo 
jakémukoli střetu zájmů a jakékoli 
případné účasti na uzavírání smluv na 
veřejné služby, o nichž se uvažuje, čímž 
není dotčena ani možnost, aby byl tento 
subjekt financován z vnitrostátního 
rozpočtu nebo z poplatků vybraných 
v železničním odvětví, ani zveřejňování 
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na stávající smlouvy na veřejné služby. relevantních informací. Pravomoc 
regulačního subjektu by měla být rozšířena 
tak, aby umožňovala vyhodnotit účel 
mezinárodní dopravy a případně 
potenciální hospodářský dopad na stávající 
smlouvy na veřejné služby.

Or. es

Odůvodnění

Směrnice vytváří nezávislý regulační subjekt, avšak nezmiňuje jeho financování. 
Transparentnost vyžaduje vložení konkrétního odkazu na možné zdroje financování, jimiž by 
mohly být veřejné finanční prostředky či poplatky vybrané v odvětví. Tyto informace by měly 
být zveřejněny. 

Pozměňovací návrh 194
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Vnitrostátní regulační subjekty jsou 
rovněž zcela nezávislé, pokud jde 
o organizaci, rozhodnutí o financování, 
právní strukturu a rozhodování, na 
jakémkoli provozovateli infrastruktury, 
správci poplatků, přidělujícím subjektu 
nebo žadateli. Vnitrostátní regulační 
subjekty musí mít nezbytnou 
administrativní kapacitu, pokud jde 
o personál a zdroje, aby mohly zajistit 
otevřený a transparentní trh železniční 
dopravy. Požadované personální vybavení 
by mělo být přímo spojeno s potřebami 
trhu, podle nichž by se mělo lišit.
Tyto subjekty by měly rozhodovat 
o veškerých stížnostech, jednat z vlastního 
podnětu, provádět šetření v případě sporu 
a sledovat vývoj trhu. Měly by být 
podporovány regulačním oddělením 
Evropské komise. Vnitrostátní regulační 
subjekty kromě toho vedou databázi 
návrhů svých rozhodnutí, jíž má Evropská 
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komise k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 55–57, jejichž účelem 
je posílit úlohu a pravomoci regulačních subjektů. Jedná se o návrh na vytvoření regulačního 
oddělení v rámci Evropské komise (GŘ MOVE, GŘ COMP, nejlépe kombinace obou), které 
by poskytovalo rady, pokyny a vodítko vnitrostátním regulačním subjektům při plnění jejich 
úkolů, přičemž by bylo vybaveno nezbytnými zdroji (lidskými, finančními, intelektuálními). 

Pozměňovací návrh 195
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Vnitrostátní regulační orgán musí 
být nezávislý a schopný zajistit přístup 
občanů ke službám obecného zájmu 
a k hlavním službám vymezeným 
příslušným orgánem. Musí být způsobilý 
jednat z vlastního podnětu, plnit cíle 
stanovené členskými státy a provádět 
šetření v případě sporu. 

Or. fr

Odůvodnění

Tyto orgány mají oprávnění jdoucí nad rámec prosté kontroly. Kromě toho by v souvislosti 
s rozvojem služeb obecného zájmu jejich úkoly měly přesáhnout rámec pouhého zajišťování 
nediskriminačního přístupu pro provozovatele a zahrnovat regulaci odvětví s cílem umožnit 
evropským občanům přístup k těmto službám obecného zájmu vymezeným na úrovni členských 
států.

Pozměňovací návrh 196
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) vnitrostátní regulační subjekty by 
měly být nezávislými orgány a působit 
jako arbitr s cílem zajistit spravedlivé 
a transparentní rozhodování případných 
sporů v souladu s ustanoveními 
o nediskriminaci a pravidly této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění úlohy vnitrostátních regulačních subjektů jakožto arbitra a strážce dotčených 
pravidel v rámci ustanovení této směrnice.

Pozměňovací návrh 197
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se investovalo do služeb 
využívajících specializované 
infrastruktury, jako jsou vysokorychlostní 
spoje, žadatelé potřebují právní jistotu 
vzhledem k důležitosti rozsáhlých 
a dlouhodobých investic.

(20) Aby se investovalo do služeb 
využívajících specializované 
infrastruktury, jako jsou vysokorychlostní 
spoje nebo jiné komplexní infrastruktury 
speciálně určené k plnění cílů členských 
států, pokud jde o snižování emisí CO2 či 
podporu intermodálních spojení, žadatelé 
potřebují právní jistotu vzhledem k
důležitosti rozsáhlých a dlouhodobých 
investic.

Or. en

Odůvodnění

Investice do infrastruktury jsou střednědobé či dlouhodobé: týkají se nejen 
vysokorychlostních tratí, ale také modernizace stávajících tratí s cílem zvýšit jejich 
bezpečnostní a výkonové standardy je obtížná a dlouhodobá práce vyžadující právní jistotu.
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Pozměňovací návrh 198
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se investovalo do služeb 
využívajících specializované 
infrastruktury, jako jsou vysokorychlostní 
spoje, žadatelé potřebují právní jistotu 
vzhledem k důležitosti rozsáhlých 
a dlouhodobých investic.

(20) Aby se investovalo do služeb 
využívajících specializované 
infrastruktury, jako jsou vysokorychlostní 
spoje, žadatelé potřebují právní jistotu 
a úplné informace o projektech 
a rozpočtových závazcích týkajících se 
dlouhodobých investic.

Or. es

Pozměňovací návrh 199
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Regulační subjekty členských států by 
si měly vyměňovat informace a případně 
v konkrétních případech koordinovat 
zásady a postupy pro vyhodnocování toho,
zda je ohrožena hospodářská vyváženost
smlouvy na veřejné služby. Postupně by 
měly na základě svých zkušeností 
vypracovávat pokyny.

(21) Regulační orgány členských států by 
pod záštitou Komise měly v zájmu posílení 
vzájemné spolupráce vytvořit síť, v jejímž 
rámci vytvoří společné zásady a budou si
vyměňovat osvědčené postupy 
a informace. Měly by také případně 
v konkrétních případech koordinovat 
zásady a postupy pro vyhodnocování 
obecného obsahu smlouvy na veřejné 
služby. Postupně by měly na základě svých 
zkušeností vypracovávat společné 
evropské pokyny.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto orgány mají oprávnění jdoucí nad rámec prosté kontroly. Kromě toho by v souvislosti 
s rozvojem služeb obecného zájmu jejich úkoly měly přesáhnout rámec pouhého zajišťování 
nediskriminačního přístupu pro provozovatele a zahrnovat regulaci odvětví s cílem umožnit 
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evropským občanům přístup k těmto službám obecného zájmu vymezeným na úrovni členských 
států. Cílem je rovněž posílit jejich spolupráci.

Pozměňovací návrh 200
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Regulační subjekty členských států by 
si měly vyměňovat informace a případně 
v konkrétních případech koordinovat 
zásady a postupy pro vyhodnocování toho, 
zda je ohrožena hospodářská vyváženost 
smlouvy na veřejné služby. Postupně by 
měly na základě svých zkušeností 
vypracovávat pokyny.

(21) Regulační subjekty členských států by 
si měly vyměňovat informace a osvědčené 
postupy a případně v konkrétních 
případech koordinovat zásady a postupy 
pro vyhodnocování toho, zda je ohrožena 
hospodářská vyváženost smlouvy na 
veřejné služby. Postupně by měly na 
základě svých zkušeností vypracovávat 
pokyny. Na základě této zkušenosti by 
Komise měla rovněž předložit návrh na 
vytvoření evropského regulačního 
subjektu.

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Georges Bach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Regulační subjekty členských států by 
si měly vyměňovat informace a případně 
v konkrétních případech koordinovat 
zásady a postupy pro vyhodnocování toho, 
zda je ohrožena hospodářská vyváženost 
smlouvy na veřejné služby. Postupně by 
měly na základě svých zkušeností 
vypracovávat pokyny.

(21) Regulační subjekty členských států by 
si měly vyměňovat informace a pod 
záštitou Komise a Evropské agentury pro 
železnice by měly vytvořit síť pro posílení 
jejich vzájemné komunikace a spolupráce 
za účelem vytvoření společných zásad. V
některých případech by měly také
koordinovat zásady a postupy pro 
vyhodnocování toho, zda je ohrožena 
hospodářská vyváženost smlouvy na 
veřejné služby. Postupně by měly na 
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základě svých zkušeností vypracovávat 
společné evropské pokyny.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační subjekty by měly posílit vzájemnou spolupráci prostřednictvím 
vytvoření evropské sítě.

Pozměňovací návrh 202
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Evropský parlament žádá 
Evropskou komisi, aby na základě 
zkušenosti se sítí regulačních subjektů 
navrhla nejpozději do konce roku 2012, 
společně s otevřením vnitrostátních trhů 
osobní dopravy, vytvoření evropského 
regulačního subjektu.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Na základě zkušenosti sítě 
regulačních orgánů by Komise měla 
vypracovat legislativní návrh na vytvoření 
evropského regulačního subjektu 
s dohlížecí a rozhodčí úlohou vůči 
nadnárodním problémům, který by 
poskytnul opravný prostředek proti 
rozhodnutím přijatým vnitrostátními 
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regulačními subjekty.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zejména vytvoření Evropského regulačního subjektu.

Pozměňovací návrh 204
Mathieu Grosch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vnitrostátní regulační subjekty by 
měly vytvořit síť na podporu přeshraniční 
spolupráce a zlepšení podmínek na trhu. 
Tato síť by měla do pěti let po vstupu této 
směrnice v platnost vést k vytvoření 
evropského regulačního subjektu.

Or. Or.

Odůvodnění

Přeshraniční spolupráce musí být posílena, a tudíž nestačí podporovat spolupráci mezi 
regulačními orgány, je potřeba vytvořit evropský regulační subjekt.

Pozměňovací návrh 205
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž mezi železničními 
podniky, je třeba rozlišovat mezi 
poskytováním dopravních služeb 
a provozováním dopravních zařízení. 
Vzhledem k tomu musí být tyto dva druhy 
činnosti řízeny nezávisle v rámci 

vypouští se
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oddělených právních subjektů. Tato 
nezávislost nutně neznamená zřízení 
samostatné jednotky nebo podniku pro 
každé dopravní zařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Hospodářská soutěž může být pouze prostředkem pro uspokojení poptávky vyjádřené 
společností a jejími představiteli; nemůže být cílem. Myšlenka podpory služeb obecného 
zájmu vyžaduje, aby byly tyto cíle přesměrovány.

Pozměňovací návrh 206
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž mezi železničními 
podniky, je třeba rozlišovat mezi 
poskytováním dopravních služeb 
a provozováním dopravních zařízení. 
Vzhledem k tomu musí být tyto dva druhy 
činnosti řízeny nezávisle v rámci 
oddělených právních subjektů. Tato 
nezávislost nutně neznamená zřízení 
samostatné jednotky nebo podniku pro 
každé dopravní zařízení.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Provozování dopravních zařízení je zásadní pro bezpečné a spolehlivé dopravní služby: 
neměla by být oddělena od klíčového řízení znalostí a integrovaného řízení železničního 
odvětví, zatímco jejich veřejné či soukromé vlastnictví jim musí zajistit otevřený přístup 
a používání.

Pozměňovací návrh 207
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž mezi železničními 
podniky, je třeba rozlišovat mezi 
poskytováním dopravních služeb 
a provozováním dopravních zařízení. 
Vzhledem k tomu musí být tyto dva druhy 
činnosti řízeny nezávisle v rámci 
oddělených právních subjektů. Tato 
nezávislost nutně neznamená zřízení 
samostatné jednotky nebo podniku pro 
každé dopravní zařízení.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 208
Georges Bach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž mezi železničními 
podniky, je třeba rozlišovat mezi
poskytováním dopravních služeb 
a provozováním dopravních zařízení.
Vzhledem k tomu musí být tyto dva druhy 
činnosti řízeny nezávisle v rámci 
oddělených právních subjektů. Tato 
nezávislost nutně neznamená zřízení 
samostatné jednotky nebo podniku pro 
každé dopravní zařízení.

(22) Aby byla zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž mezi železničními 
podniky, je třeba poskytování dopravních 
služeb a provozování dopravních zařízení 
řídit transparentním a nediskriminačním 
způsobem. Regulační orgán zajistí, aby 
toto řízení bylo transparentní 
a nediskriminační v souladu s postupy 
uvedenými v článku 56.

Or. fr
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Odůvodnění

Úplné oddělení dopravních služeb nepovede nezbytně ke spravedlivé hospodářské soutěži 
mezi různými relevantními činnostmi. Oddělení však způsobí dodatečnou organizační zátěž 
a zvýší byrokracii a administrativní náklady. To bude mít negativní dopady na 
konkurenceschopnost železniční dopravy vůči ostatním druhům dopravy.

Pozměňovací návrh 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) K zabezpečení spolehlivých 
a přiměřených služeb je třeba zajistit, aby 
železniční podniky vždy splňovaly určité 
požadavky v souvislosti s bezúhonností 
a finanční i odbornou způsobilostí.

(23) K zabezpečení spolehlivých 
a přiměřených služeb je třeba zajistit, aby 
železniční podniky vždy splňovaly určité 
požadavky v souvislosti s bezúhonností, 
sociálními standardy a finanční i odbornou 
způsobilostí.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 210
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) K zabezpečení spolehlivých 
a přiměřených služeb je třeba zajistit, aby 
železniční podniky vždy splňovaly určité 
požadavky v souvislosti s bezúhonností 
a finanční i odbornou způsobilostí.

(23) K zabezpečení spolehlivých 
a přiměřených služeb je třeba zajistit, aby 
železniční podniky vždy splňovaly určité 
požadavky v souvislosti s bezúhonností,
finanční způsobilostí a účinnými 
a konkurenceschopnými výsledky .

Or. es

Odůvodnění

Požadavky na podniky by měly zahrnovat měřitelná kritéria, jako jsou výsledky, aby bylo 
možné určit, zda poskytují zaručenou službu či nikoli.
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Pozměňovací návrh 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) K ochraně zákazníků a třetích osob je 
třeba zajistit, aby železniční podniky měly
dostatečné pojištění odpovědnosti.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 212
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) K ochraně zákazníků a třetích osob je 
třeba zajistit, aby železniční podniky měly
dostatečné pojištění odpovědnosti.

(24) K ochraně zákazníků a třetích osob je 
třeba zajistit, aby železniční podniky měly
dostatečné pojištění odpovědnosti. Krytí 
odpovědnosti pro případ nehody 
prostřednictvím záruk poskytovaných 
bankami nebo jinými podniky by rovněž 
mělo být umožněno, pokud bude takové 
krytí nabízeno za tržních podmínek, 
nevede ke státní podpoře a neobsahuje 
prvky diskriminace železničních podniků.

Or. Or.

Odůvodnění

Železniční podniky musí mít svobodu uplatňování různých přiměřených kritérií 
občanskoprávní odpovědnosti, neboť na různých železničních sítích existují různé úrovně 
rizik. V řadě členských států jsou ke krytí občanskoprávní odpovědnosti úspěšně uplatňována 
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kritéria, jako je přiměřenost vlastního kapitálu či bankovní záruky.

Pozměňovací návrh 213
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) K ochraně zákazníků a třetích osob je 
třeba zajistit, aby železniční podniky měly 
dostatečné pojištění odpovědnosti.

(24) K ochraně zákazníků a třetích osob je 
nezbytné zajistit, aby železniční podniky 
měly dostatečné pojištění odpovědnosti.

Or. es

Odůvodnění

Uživatelé a třetí osoby mohou být náležitě chráněni pouze tehdy, pokud bude existovat 
povinnost: formulace „je třeba zajistit“ je příliš nejednoznačná.

Pozměňovací návrh 214
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se 
železniční podniky řídily předpisy 
členských států i Unie o poskytování 
železničních služeb uloženými 
nediskriminujícím způsobem, které jim 
mají zajistit zcela bezpečnou činnost na 
vyhrazených úsecích tratí s patřičným 
ohledem na zdravotní a sociální podmínky 
a práva pracovníků a zákazníků.

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se 
železniční podniky řídily předpisy 
členských států i Unie o poskytování 
železničních služeb uloženými 
nediskriminujícím způsobem, které jim 
mají zajistit zcela bezpečnou činnost 
s patřičným ohledem na zdravotní, sociální 
a pracovní podmínky a práva pracovníků 
na důstojnou práci a mzdy a zákazníků na 
spolehlivé služby na vyhrazených úsecích 
tratí.

Or. Or.
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Odůvodnění

Vyjasnění potřebné pro zdůraznění práva na důstojné pracovní podmínky, aby se zabránilo 
sociálnímu dumpingu a s cílem respektovat právo spotřebitelů na spolehlivé a finančně 
dostupné služby.

Pozměňovací návrh 215
Georges Bach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se 
železniční podniky řídily předpisy 
členských států i Unie o poskytování 
železničních služeb uloženými 
nediskriminujícím způsobem, které jim 
mají zajistit zcela bezpečnou činnost na 
vyhrazených úsecích tratí s patřičným
ohledem na zdravotní a sociální podmínky 
a práva pracovníků a zákazníků.

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se 
všechny železniční podniky řídily předpisy 
členských států i Unie o poskytování 
železničních služeb uloženými 
nediskriminujícím způsobem, které jim 
mají zajistit zcela bezpečnou činnost na 
vyhrazených úsecích tratí s plným ohledem 
na stávající závazky, pokud jde o sociální 
podmínky, zdraví a práva pracovníků 
a zákazníků.

Or. de

Odůvodnění

Železniční podniky musí se stávajícími ustanoveními, pokud jde o zdraví, práva pracovníků 
a sociální podmínky plně souhlasit.

Pozměňovací návrh 216
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se 
železniční podniky řídily předpisy 
členských států i Unie o poskytování 
železničních služeb uloženými 
nediskriminujícím způsobem, které jim 

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se 
všechny železniční podniky řídily předpisy 
členských států i Unie o poskytování 
železničních služeb uloženými 
nediskriminujícím způsobem, které jim 
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mají zajistit zcela bezpečnou činnost na 
vyhrazených úsecích tratí s patřičným
ohledem na zdravotní a sociální podmínky 
a práva pracovníků a zákazníků.

mají zajistit zcela bezpečnou činnost na 
vyhrazených úsecích tratí s plným ohledem 
na stávající závazky, pokud jde o zdravotní 
a sociální podmínky a práva pracovníků 
a zákazníků.

Or. de

Odůvodnění

Dokud nebudou zavedeny závazné, všeobecně použitelné a harmonizované evropské normy 
(jako jsou například TSI), musí být nadále uplatňována relevantní vnitrostátní ustanovení. V 
zájmu bezpečnosti železnic musí železniční podniky tato ustanovení zohlednit plně, nikoli 
pouze „patřičně“. V oblasti bezpečnosti a zdraví nesmí být ponechána žádná volnost. Toto 
znění je navíc výsledkem chyby překladu (viz francouzské znění: „le plein respect“).

Pozměňovací návrh 217
Iziaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se 
železniční podniky řídily předpisy 
členských států i Unie o poskytování 
železničních služeb uloženými 
nediskriminujícím způsobem, které jim 
mají zajistit zcela bezpečnou činnost na 
vyhrazených úsecích tratí s patřičným 
ohledem na zdravotní a sociální podmínky 
a práva pracovníků a zákazníků.

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se 
železniční podniky řídily předpisy 
členských států i Unie o poskytování 
železničních služeb uloženými 
nediskriminujícím způsobem, které jim
mají zajistit zcela bezpečnou činnost na 
všech úsecích tratí s patřičným ohledem na 
zdravotní a sociální podmínky a práva 
pracovníků a zákazníků.

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být zřejmé, že uvedené podmínky musí být splněny ve všech případech. 

Pozměňovací návrh 218
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Stále platí, že udělování licencí pro 
vozový park železničních podniků je 
bezdůvodně zdržován, což narušuje 
přístup na trh. Silný mandát pro 
Evropskou železniční agenturu v tomto 
ohledu je tudíž žádoucí. Komise se tudíž 
vyzývá, aby jako součást revize nařízení 
(ES) č. 881/2004 přezkoumala, zda je 
možné v tomto ohledu mandát Evropské 
železniční agentury rozšířit.

Or. nl

Odůvodnění

Pro železniční podniky není vždy jednoduché získat přístup k železničnímu trhu členského 
státu. Jako součást plánovaného přezkumu nařízení upravujícího Evropskou železniční 
agenturu by této agentuře měly být přiznány větší pravomoci k přísnějšímu sledování chování 
členských států, které nepřímo blokují přístup na trh prostřednictvím svých politik udělování 
licencí, a k přijímání opatření proti takovému chování. Uvedena je rovněž výzva Komisi, aby 
prošetřila tuto možnost.

Pozměňovací návrh 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K zajištění transparentnosti 
a nediskriminačního přístupu k železniční 
infrastruktuře a službám souvisejícím 
s železniční dopravou pro všechny 
železniční podniky by se měly veškeré 
informace k uplatnění práva přístupu 
zveřejňovat ve zprávě o síti.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
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velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 220
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K zajištění transparentnosti 
a nediskriminačního přístupu k železniční 
infrastruktuře a službám souvisejícím 
s železniční dopravou pro všechny 
železniční podniky by se měly veškeré 
informace k uplatnění práva přístupu
zveřejňovat ve zprávě o síti.

(27) Informace o právu na přístup 
k železniční infrastruktuře a podmínkách 
jejího používání, včetně veškerých služeb 
souvisejících s železniční dopravou pro 
všechny železniční podniky by měl 
provozovatel infrastruktury poskytovat 
a zveřejňovat ve zprávě o síti.

Or. Or.

Odůvodnění

Jasnost a dostupnost relevantních informací ve zprávě o síti umožní transparentnost 
a svobodnou volbu pro spravedlivý a nediskriminační přístup k železniční infrastruktuře pro 
všechny žadatele, kteří jsou držiteli licence.

Pozměňovací návrh 221
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K zajištění transparentnosti 
a nediskriminačního přístupu k železniční 
infrastruktuře a službám souvisejícím 
s železniční dopravou pro všechny 
železniční podniky by se měly veškeré 
informace k uplatnění práva přístupu 
zveřejňovat ve zprávě o síti.

(27) K zajištění transparentnosti 
a nediskriminačního přístupu k železniční 
infrastruktuře a službám souvisejícím 
s železniční dopravou pro všechny 
železniční podniky by se měly veškeré 
informace k uplatnění práva přístupu 
zveřejňovat ve zprávě o síti, včetně 
formátů přístupných pro osoby se 
zdravotním postižením či sníženou 
pohyblivostí.
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Or. es

Odůvodnění

V zájmu souladu s rozhodnutími přijatými na základě jiných iniciativ je důležité zajistit 
víceformátovou dostupnost, a zabránit tak diskriminaci vůči osobám se zdravotním 
postižením.

Pozměňovací návrh 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vhodné systémy přidělování kapacit 
železniční infrastruktury a existence 
konkurenčních provozovatelů mají za 
následek větší rovnováhu mezi 
jednotlivými způsoby dopravy.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Podpora optimálního využívání 
železniční infrastruktury vede ke snížení 
nákladů společnosti na dopravu.

vypouští se

Or. Or.



PE467.166v01-00 56/185 AM\870642CS.doc

CS

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Pojem „spravedlivé a účinné 
stanovení cen“ (zelená kniha Komise 
z roku 1996) by měl být uplatněn zejména 
na zdanění energie, internalizaci vnějších 
nákladů, DPH a další ekonomické 
nástroje. Politika by měla být založena na 
vizi zastavení nespravedlivé hospodářské 
soutěže znevýhodňující udržitelnější druhy 
dopravy. 

Or. Or.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na bílou knihu Komise o dopravě (2011), bod 39, 
„Rozumné stanovování cen a zdanění“. Přejeme si, aby Evropský parlament znovu zdůraznil 
svůj souhlas s těmito zásadami, což stále máme v úmyslu pro pátou bílou knihu v roce 2031.

Pozměňovací návrh 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Systémy zpoplatnění a přidělování 
kapacit by měly umožňovat spravedlivou 
hospodářskou soutěž při poskytování 
železničních služeb.

vypouští se

Or. Or.
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Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Železniční podniky by měly od 
systémů přidělování kapacit obdržet jasné 
a jednoznačné signály vedoucí 
k racionálnímu rozhodování.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Každý systém zpoplatnění vysílá 
ekonomické signály uživatelům. Je třeba, 
aby tyto signály železničním podnikům 
byly konzistentní a vedly je k racionálním 
rozhodnutím.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze
velkou část bodů odůvodnění vypustit.
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Pozměňovací návrh 228
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Každý systém zpoplatnění vysílá 
ekonomické signály uživatelům. Je třeba, 
aby tyto signály železničním podnikům 
byly konzistentní a vedly je k racionálním 
rozhodnutím.

(35) Každý systém zpoplatnění vysílá 
ekonomické signály uživatelům. Je třeba, 
aby tyto signály železničním podnikům 
byly konzistentní a jasné a vedly je 
k racionálním a udržitelným rozhodnutím.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je žádoucí pobízet železniční podniky 
a provozovatele infrastruktury 
k minimalizaci závad a ke zdokonalování 
výkonnosti sítě.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 230
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je žádoucí pobízet železniční podniky 
a provozovatele infrastruktury 
k minimalizaci závad a ke zdokonalování 
výkonnosti sítě.

(37) Kritéria při zadávání zakázek, jež se 
uplatní na železniční podniky 
a provozovatele infrastruktury, musí 
zahrnovat závazek k minimalizaci závad 
a ke zdokonalování výkonnosti sítě.

Or. es

Odůvodnění

Železničním podnikům a provozovateli infrastruktury musí být uloženo omezení závad jakožto 
součást kritérií účinnosti a zlepšení. Pouhé pobídky příliš závisejí na dobré vůli jednotlivých 
subjektů.

Pozměňovací návrh 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Členské státy by měly mít možnost 
dovolit odběratelům služeb železniční 
dopravy přímý vstup do procesu 
přidělování kapacit.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 232
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Členské státy by měly mít možnost 
dovolit odběratelům služeb železniční 
dopravy přímý vstup do procesu 
přidělování kapacit.

(38) Členské státy by mohly umožnit
přímý vstup do procesu přidělování kapacit 
pouze železničním podnikům s licencí 
odebírajícím služby železniční dopravy.

Or. Or.

Odůvodnění

Pouze železniční podniky s licencí by měly mít právo požádat a získat přístup ke službám 
železniční dopravy, neboť jejich certifikované kapacity mohou zajistit plný soulad 
s integrovanými bezpečnostními předpisy.

Pozměňovací návrh 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Je třeba přihlížet k obchodním 
požadavkům žadatelů i provozovatelů 
infrastruktury.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 234
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Žadatelé nabízející služby 
využívající nákladní vlaky sestavené 
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z jednotlivých vozů je potřeba podporovat 
s cílem rozšířit potenciální trh pro nové 
zákazníky železnice. Je tudíž důležité, aby 
tito žadatelé byli zohledněni 
provozovatelem infrastruktury při 
přidělování kapacity, aby jim bylo 
umožněno plně využít tohoto právního 
rámce a rozšířit podíl na železničním trhu 
pro nová odvětví.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Proces přidělování kapacit musí 
bránit nepřiměřenému omezování 
požadavků ostatních podniků, které jsou 
nebo mají v úmyslu stát se držiteli práv na 
používání železniční infrastruktury 
k rozvoji vlastního podnikání.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem zvýšení přitažlivosti 
železnice pro dopravu využívající síť více 
provozovatelů infrastruktury, zejména 

vypouští se
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v mezinárodní dopravě, je třeba zajistit 
lepší koordinaci systémů přidělování.

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem zvýšení přitažlivosti 
železnice pro dopravu využívající síť více 
provozovatelů infrastruktury, zejména 
v mezinárodní dopravě, je třeba zajistit 
lepší koordinaci systémů přidělování.

(50) Za účelem zvýšení přitažlivosti 
železnice pro dopravu využívající síť více 
provozovatelů infrastruktury, zejména 
v mezinárodní dopravě, je třeba zajistit 
lepší koordinaci systémů přidělování.
V této souvislosti by se konečně jevilo jako 
žádoucí vytvořit Evropský regulační 
subjekt.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje zájem na případném vytvoření Evropského regulačního 
subjektu.

Pozměňovací návrh 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Je třeba minimalizovat narušování 
hospodářské soutěže, které může 
vzniknout mezi železničními 

vypouští se
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infrastrukturami nebo mezi různými 
druhy dopravy v důsledku podstatných 
rozdílů v zásadách zpoplatnění.

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Je žádoucí stanovit složky služeb 
infrastruktury, které jsou pro 
provozovatele při poskytování služby 
nezbytné a které by měly být poskytovány 
výměnou za minimální poplatky za 
přístup.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Je nezbytné investovat do železniční 
infrastruktury, přičemž systémy 
zpoplatnění za použití infrastruktury by 
měly poskytovat provozovatelům 

(53) Je nezbytné více investovat do 
železniční infrastruktury – zejména do té 
stávající –, přičemž systémy zpoplatnění za 
použití infrastruktury by měly poskytovat 
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infrastruktury pobídky, aby učinily vhodné 
investice ekonomicky výhodné.

provozovatelům infrastruktury pobídky, 
aby učinily vhodné investice ekonomicky 
výhodné a udržitelné z hlediska životního 
prostředí.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 241
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Je žádoucí zajistit, aby se při 
rozhodování o dopravě přihlíželo ke 
vnějším nákladům a aby zpoplatnění 
železniční infrastruktury mohlo přispět 
k internalizaci vnějších nákladů soudržným 
a vyváženým způsobem mezi všemi druhy 
dopravy.

(55) Je žádoucí zajistit, aby se při 
rozhodování o dopravě přihlíželo ke 
celkovým vnějším nákladům a aby 
zpoplatnění železniční infrastruktury 
mohlo přispět k internalizaci vnějších 
nákladů soudržným a vyváženým 
způsobem mezi všemi druhy dopravy.

Or. es

Odůvodnění

Při výpočtu vnějších nákladů na železniční infrastrukturu je třeba zohlednit globální obchodní 
vzorce. Jinak by k optimalizaci mohlo dojít pouze lokálně (zlepšení externích efektů na místní 
úrovni), což by nicméně mělo negativní dopady na vnější náklady na evropské úrovni (např. 
vzhledem k nutnosti využívat delší či více zatížené trasy).

Pozměňovací návrh 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Je třeba zajistit, aby poplatky za ð 
vnitrostátní a ï mezinárodní dopravu byly 
na úrovni umožňující železnici 
uspokojovat požadavky trhu. Proto by 
zpoplatnění infrastruktury mělo být 

vypouští se
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stanoveno ve výši nákladů skutečně 
vzniklých provozováním vlakové dopravy.

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Železniční infrastruktura je přirozený 
monopol. Je proto nezbytné podněcovat 
provozovatele infrastruktury ke snižování 
nákladů a k efektivnímu řízení 
infrastruktury.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 244
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) V zájmu zvýšení podílu přepravy 
zboží a osob po železnici vůči ostatním 
druhům dopravy je žádoucí, aby členské 
státy při internalizaci vnějších nákladů 
zajistily, že diferencované poplatky nemají 
žádný nepříznivý dopad na vyrovnanou 
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finanční strukturu provozovatele 
infrastruktury. Pokud by nicméně 
provozovatel infrastruktury utrpěl ztrátu 
v důsledku této diferenciace, měly by 
členské státy tento rozdíl vyrovnat, a to 
s náležitým ohledem na pravidla státní 
podpory.

Or. nl

Pozměňovací návrh 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Rozvoje železniční dopravy by mělo 
být dosaženo mimo jiné za použití 
dostupných nástrojů Unie, aniž jsou 
dotčeny již stanovené priority.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 246
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Rozvoje železniční dopravy by mělo 
být dosaženo mimo jiné za použití 
dostupných nástrojů Unie, aniž jsou 
dotčeny již stanovené priority.

(59) Udržitelného rozvoje železniční 
dopravy by mělo být dosaženo mimo jiné 
za použití dostupných nástrojů Unie , aniž 
jsou dotčeny již stanovené priority.

Or. Or.



AM\870642CS.doc 67/185 PE467.166v01-00

CS

Odůvodnění

V souladu s poukázáním na to, že zlepšování železniční dopravy by se nemělo dotknout 
priorit, které již byly stanoveny: tj. v nynější době plán přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, který řeší problémy související se změnou klimatu.

Pozměňovací návrh 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Je žádoucí, aby byly železničním 
podnikům a provozovateli infrastruktury 
poskytnuty pobídky pro minimalizaci 
závad sítě.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 248
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Je žádoucí, aby byly železničním 
podnikům a provozovateli infrastruktury 
poskytnuty pobídky pro minimalizaci 
závad sítě.

(61) Železniční podniky a provozovatelé
infrastruktury musí mít povinnost 
minimalizovat závady sítě.

Or. es

Odůvodnění

Soulad s pozměňovacím návrhem k 37. bodu odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Přidělování kapacity se pojí s náklady 
provozovatele infrastruktury, jejichž 
úhrada by měla být požadována.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze 
velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Účinné řízení a řádné 
a nediskriminační využívání železniční 
infrastruktury si žádají zřízení regulačního 
subjektu dohlížejícího na uplatňování 
pravidel stanovených v této směrnici 
a působícího jako odvolací subjekt, 
nehledě na možnost soudního 
přezkoumání.

(63) Účinné řízení a řádné 
a nediskriminační využívání železniční 
infrastruktury si žádají zřízení regulačních 
subjektů dohlížejících na uplatňování 
pravidel stanovených v této směrnici 
a působících jako odvolací subjekt, 
nehledě na možnost soudního 
přezkoumání.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží k upřesnění textu.
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Pozměňovací návrh 251
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Vyžadují se specifická opatření 
beroucí v úvahu specifickou geopolitickou 
a geografickou situaci některých členských 
států a zvláštní organizaci železničního 
sektoru v různých členských státech při 
zajištění integrity vnitřního trhu.

(64) Vyžadují se specifická opatření 
beroucí v úvahu specifickou geopolitickou 
a geografickou situaci a zvláštní organizaci 
železničního sektoru v různých členských 
státech při zajištění integrity vnitřního trhu.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zlepšit znění, neboť obě skupiny okolností, na něž je poukazováno, lze sloučit.

Pozměňovací návrh 252
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Komise by měla být zmocněna ke 
změnám příloh této směrnice. Jelikož jsou 
uvedená opatření obecného rozsahu 
a mají za cíl změnit prvky této směrnice, 
které nejsou podstatné, musí být přijaty 
jako akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Přílohy této směrnice obsahují zásadní a klíčové prvky, jež nespadají pod ustanovení článku 
290 Smlouvy, a pro jejich změnu se tudíž musí uplatnit postup spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh 253
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) Touto směrnicí by neměly být dotčeny 
lhůty stanovené v příloze XI části B, 
během nichž mají členské státy vyhovět 
předchozím směrnicím.

(71) Touto směrnicí by neměly být dotčeny
lhůty stanovené v příloze XI části B, 
během nichž mají členské státy vyhovět 
předchozím směrnicím, ani bod 34 
interinstitucionální dohody týkající se 
srovnávacích tabulek, včetně případného 
možného jmenování koordinátora pro 
provádění.

Or. Or.

Odůvodnění

Členské státy musí dodržovat obě ustanovení: lhůty pro provedení a vypracování 
srovnávacích tabulek v souladu s interinstitucionální dohodou, jež umožní zdokonalení tvorby 
právních předpisů a snazší sledování ze strany Evropské komise s cílem posoudit plné 
dodržování stávajících ustanovení.

Pozměňovací návrh 254
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kapitola II se nepoužije na železniční 
podniky, které provozují pouze městskou, 
příměstskou nebo regionální dopravu.

1. Tato směrnice se použije na železniční 
podniky, které provozují vnitrostátní 
a mezinárodní služby železniční dopravy, 
s výjimkou jiných druhů kolejové dopravy, 
jako je metro či tramvajová doprava.

Or. Or.

Odůvodnění

Vyjasnění oblasti působnosti je zásadní, neboť regionální a příměstská doprava je často 
provozována na infrastruktuře železniční sítě a železničními podniky.
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Pozměňovací návrh 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kapitola II se nepoužije na železniční 
podniky, které provozují pouze městskou, 
příměstskou nebo regionální dopravu.

1. Kapitola II se nepoužije na železniční 
podniky, které provozují pouze městskou, 
příměstskou nebo regionální osobní 
a nákladní dopravu.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 256
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou vyjmout z použití 
kapitoly III tyto podniky :

2. Členské státy mohou v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, jež se 
týkají podmínek bezpečného provozu, 
vyjmout z použití kapitoly III tyto podniky:

Or. Or.

Odůvodnění

Každý členský stát má nicméně povinnost zajistit dodržování veškerých stávajících pravidel 
bezpečnosti a provozu železniční dopravy v rámci svých vnitrostátních právních předpisů, byť 
může přiznat výjimku;

Pozměňovací návrh 257
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 2 – odstavec 2 – bod a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podniky provozující pouze osobní
železniční dopravu v rámci místní 
a regionální samostatné 
železniční infrastruktury

a) železniční podniky provozující pouze 
osobní nebo nákladní železniční dopravu 
v rámci místní a regionální samostatné 
železniční infrastruktury;

Or. Or.

Odůvodnění

Místní samostatné železniční sítě by mohly být využívány jako pro osobní, tak pro nákladní 
dopravu, a dotčený provozovatel by měl být železničním podnikem.

Pozměňovací návrh 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Návrh směrnice
Článek 2 – odstavec 2 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podniky provozující pouze osobní
železniční dopravu v rámci místní 
a regionální samostatné 
železniční infrastruktury

a) podniky provozující pouze osobní 
a nákladní železniční dopravu v rámci 
místní a regionální samostatné 
železniční infrastruktury;

Or. Or.

Pozměňovací návrh 259
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) železniční podniky provozující pouze 
městskou nebo příměstskou osobní 
železniční dopravu;

b) železniční podniky provozující pouze 
městskou nebo příměstskou osobní 
železniční dopravu, a to na sítích, jež jsou 
používány výlučně jedním železničním 
podnikem, který nespadá pod ustanovení 
odstavce 1, a do doby, kdy o kapacitu 
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v této síti požádá další žadatel;

Or. Or.

Odůvodnění

Pokud dotčená železniční síť nespadá pod ustanovení odstavce 1, lze ze souvisejících 
požadavků vyloučit jediný provozující železniční podnik, a to zejména pokud jde o pojištění do 
doby, kdy bude pro tutéž železniční síť podána žádost o další kapacitu. 

Pozměňovací návrh 260
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) železniční podniky provozující pouze
regionální železniční nákladní dopravu;

c) železniční podniky provozující pouze
regionální železniční nákladní dopravu, 
a to na sítích, jež jsou používány výlučně 
jedním železničním podnikem, který 
nespadá pod ustanovení odstavce 1, a do 
doby, kdy o kapacitu v této síti požádá 
další žadatel;

Or. Or.

Odůvodnění

Pokud dotčená železniční síť nespadá pod ustanovení odstavce 1, lze ze souvisejících 
požadavků vyloučit jediný provozující železniční podnik, a to zejména pokud jde o pojištění do 
doby, kdy bude pro tutéž železniční síť podána žádost o další kapacitu. 

Pozměňovací návrh 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Členské státy mohou z použití kapitol 
II, III a IV vyjmout železniční 
infrastrukturu, jejíž kolejový rozchod se 
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liší od hlavní železniční sítě v rámci Unie, 
která je samostatná a využívaná pouze pro 
regionální nákladní dopravu.

Or. Or.

Odůvodnění

Společnosti vytvořené na základě čl. 1 písm. c) směrnice 2001/14/ES a jejich struktura 
a obchodní zájmy jsou rozdílné od těch, jež spadají do oblasti působnosti hlavních společností 
působících v oblasti infrastruktury a provozu v členských státech. Právní úprava EU nemůže 
poškozovat a zatěžovat podnikání regionálních širokorozchodných provozovatelů, jež mají 
přidanou hospodářskou a sociální hodnotu pro regionální a místní hospodářství. Členské 
státy by měly vyjmout takový druh tratí a provozovatelů z použití kapitol II, III a IV a mít 
možnost uvážení v rámci individuálního rozhodování založeného za zvláštních podmínkách 
pro některé podniky.

Pozměňovací návrh 262
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou vyjmout z použití 
čl. 31 odst. 5 vozidla provozovaná či 
určená pro provoz ze třetích zemí či do 
nich, pokud jsou provozována na síti, jejíž 
rozchod je odlišný od rozchodu hlavní 
železniční sítě v rámci Unie.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 263
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 2. – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit časová 
období a lhůty pro časový rozvrh 
přidělování kapacit, které se budou lišit od 
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těch, jež jsou uvedeny v čl. 43 odst. 1, 
příloze VIII bodu 4 písm. b) a příloze IX, 
a to pro trasy vlaků, které budou 
vytvořeny ve spolupráci s provozovateli 
infrastruktury ze třetích zemí v rámci sítě, 
jež má jiný rozchod koleje než hlavní 
železniční síť Unie.

Or. Or.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje zvláštní situaci, v níž se nacházení pobaltské státy, 
jejichž rozchod činí 1520 mm, a liší se tak od rozchodu na zbytku sítě Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 264
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 2 – odstavec 3 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místní a regionální nezávislé sítě pro 
osobní dopravu s použitím železniční 
infrastruktury;

a) místní a regionální nezávislé sítě pro 
osobní dopravu s použitím železniční 
infrastruktury a železniční podniky, které 
v nich provozují vlakovou dopravu;

Or. Or.

Odůvodnění

Doplnění a vyjasnění rozsahu působnosti možného vynětí.

Pozměňovací návrh 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Návrh směrnice
Článek 2 – odstavec 3 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místní a regionální nezávislé sítě pro 
osobní dopravu s použitím železniční 

a) místní a regionální nezávislé sítě pro 
osobní a nákladní dopravu s použitím 
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infrastruktury; železniční infrastruktury;

Or. Or.

Pozměňovací návrh 266
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sítě určené pouze pro provozování 
městské a příměstské železniční osobní 
dopravy;

b) sítě používané pouze pro provozování 
městské a příměstské železniční osobní 
dopravy, a to pouze jedním železničním 
podnikem, který nespadá pod ustanovení 
odstavce 1, a do doby, kdy o kapacitu 
na této síti požádá další žadatel;

Or. Or.

Odůvodnění

Vyjasnění týkající se toho, jaký druh regionální sítě a služeb osobní dopravy lze vyjmout, 
pokud nespadají pod ustanovení odstavce 1.

Pozměňovací návrh 267
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sítě určené pouze pro provozování 
městské a příměstské železniční osobní 
dopravy;

b) sítě používané pouze pro provozování 
městské a příměstské železniční osobní 
dopravy;

Or. Or.

Pozměňovací návrh 268
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) železniční infrastruktury v soukromém 
vlastnictví sloužící výhradně k využití 
vlastníkem pro vlastní nákladní dopravu;

d) železniční infrastruktury v soukromém 
vlastnictví sloužící výhradně k využití 
vlastníkem pro vlastní nákladní dopravu 
a dotčené železniční podniky;

Or. Or.

Odůvodnění

Doplnění a vyjasnění vynětí.

Pozměňovací návrh 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na podniky, 
jejichž činnosti při provozu vlaků jsou 
omezeny pouze na poskytování služeb 
kyvadlové dopravy při přepravě silničních 
vozidel tunelem pod Lamanšským 
průlivem a dopravní operace formou 
kyvadlové dopravy při přepravě silničních 
vozidel tunelem pod Lamanšským 
průlivem, vyjma čl. 6 odst. 1, článků 10, 
11, 12 a 28.

4. Tato směrnice se nepoužije na dopravu
tunelem pod Lamanšským průlivem 
a podniky, jež tuto dopravu provozují, 
vyjma čl. 6 odst. 1, článků 10, 11, 12 a 28.

Or. fr

Odůvodnění

Stávající směrnice nejsou vhodné pro tunel pod Lamanšským průlivem, který byl vybudován 
za použití soukromého právního a finančního modelu založeného na samofinancování bez 
využití veřejných finančních prostředků a vyžadujícího průběžné zkoumání výkonnosti 
a přístup pro nové subjekty. Tento pozměňovací návrh zjednodušuje a vyjasňuje výjimku pro 
dopravu tunelem pod Lamanšským průlivem.



PE467.166v01-00 78/185 AM\870642CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 270
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „provozovatelem infrastruktury“ se 
rozumí každý subjekt nebo podnik-
pověřené zejména zřízením, správou
a udržováním železniční infrastruktury, 
včetně řízení dopravy a zabezpečení 
a signalizace. Funkce provozovatele
infrastruktury na železniční síti nebo části 
železniční sítě je možné přidělit různým 
subjektům nebo podnikům;

2) „provozovatelem infrastruktury“ se 
rozumí každý subjekt nebo podnik, k jehož 
činnosti patří zřízení, správa a udržování
železniční infrastruktury, bezpečnostní 
otázky, řízení dopravy a zabezpečení,
signalizace a vše, co s tím souvisí. 
Provozovatel infrastruktury rozhoduje 
o stanovení trasy vlaku, hodnotí 
dostupnou kapacitu a následně přiděluje 
trasu a stanoví a vybírá poplatky 
stanovené na základě těchto skutečností;

Or. Or.

Odůvodnění

Veškeré související klíčové funkce, včetně přidělování trasy vlaku jakožto konečné provozní 
fáze s cílem zajistit bezpečný a spolehlivý provoz v dotčené síti železničního podniku s licencí, 
jsou úkoly provozovatele infrastruktury: organizační volba provozního modelu je povinností 
provozovatele infrastruktury.

Pozměňovací návrh 271
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „provozovatelem infrastruktury“ se 
rozumí každý subjekt nebo podnik
pověřené zejména zřízením, správou 
a udržováním železniční infrastruktury, 
včetně řízení dopravy a zabezpečení 
a signalizace. Funkce provozovatele 
infrastruktury na železniční síti nebo části 
železniční sítě je možné přidělit různým 
subjektům nebo podnikům;

2) „provozovatelem infrastruktury“ se 
rozumí každý subjekt nebo podnik prostý 
jakékoli přímé či nepřímé vazby na podnik 
uvedený v odstavci 1 a pověřený zejména 
zřízením, správou a udržováním železniční 
infrastruktury, včetně řízení dopravy 
a zabezpečení a signalizace. Funkce 
provozovatele infrastruktury na železniční 
síti nebo části železniční sítě je možné 
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přidělit různým subjektům nebo podnikům;

Or. nl

Pozměňovací návrh 272
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „provozovatelem infrastruktury“ se 
rozumí každý subjekt nebo podnik
pověřené zejména zřízením, správou  
a udržováním železniční infrastruktury, 
včetně řízení dopravy a zabezpečení 
a signalizace. Funkce provozovatele 
infrastruktury na železniční síti nebo části 
železniční sítě je možné přidělit různým 
subjektům nebo podnikům;

2) „provozovatelem infrastruktury“ se 
rozumí každý subjekt nebo podnik 
pověřený zejména zřízením, správou  
a udržováním železniční infrastruktury, 
včetně řízení dopravy a zabezpečení 
a signalizace. Základní funkce 
provozovatele infrastruktury jsou: 
rozhodování o přidělování trasy vlaku, 
včetně definice a posouzení dostupnosti 
a přidělování individuálních tras vlaků, 
a rozhodování o zpoplatnění 
infrastruktury, včetně stanovení 
a vybírání poplatků, a o investicích do 
infrastruktury;

Or. Or.

Pozměňovací návrh 273
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „provozovatelem infrastruktury“ se 
rozumí každý subjekt nebo podnik 
pověřené zejména zřízením, správou  
a udržováním železniční infrastruktury, 
včetně řízení dopravy a zabezpečení 
a signalizace. Funkce provozovatele 
infrastruktury na železniční síti nebo části 

2) „provozovatelem infrastruktury“ se 
rozumí každý subjekt nebo podnik 
pověřený zejména zřízením, správou 
a udržováním železniční infrastruktury, 
včetně řízení dopravy a zabezpečení 
a signalizace. Funkce provozovatele 
infrastruktury na železniční síti nebo části 
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železniční sítě je možné přidělit různým 
subjektům nebo podnikům;

železniční sítě je možné přidělit různým 
subjektům nebo podnikům; Těmito 
funkcemi jsou: rozhodování o přidělení 
úseků trati, včetně vymezení a posouzení 
dostupnosti a o přidělení vyhrazených 
úseků trati; rozhodování o poplatcích 
a používání infrastruktury, včetně jejich 
stanovení a vybírání, aniž je dotčen čl. 29 
odst. 1; investice do infrastruktury;

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží kladný postoj zpravodajky k přesunu definice hlavních 
funkcí z přílohy II do části textu obsahující definici pojmu „provozovatel infrastruktury“. 
Vkládá odkaz na čl. 29 odst. 1 na zavedení, stanovení a vybírání poplatků, který stanoví, že 
poplatky budou stanoveny vnitrostátními parlamenty, pokud to dovoluje ústava (viz 
pozměňovací návrh k čl. 29 odst. 1.

Pozměňovací návrh 274
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) „regulačním subjektem“ se rozumí 
subjekt, který v členském státě dohlíží na 
správné uplatňování relevantních 
předpisů, není žádným způsobem zapojen 
do tvorby politiky a je zcela oddělen od 
podniků, a to zejména těch, jež jsou 
uvedeny v odstavcích 1 a 2, a rovněž od 
oddělení pro tvorbu politiky v tomtéž 
členském státě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 275
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „institucionální nezávislostí“ se 
rozumí rozdělení do dvou samostatných 
právních subjektů, jež nepatří stejné 
společnosti; 

Or. Or.

Pozměňovací návrh 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „mezinárodní osobní dopravou“ se 
rozumí osobní doprava, při níž vlak 
překračuje alespoň jednu hranici členského 
státu a při níž je hlavním účelem této 
dopravy přepravit cestující mezi stanicemi 
umístěnými v různých členských státech; 
vlak je možné připojit nebo rozdělit 
a jednotlivé části mohou být různého 
původu a místa určení za předpokladu, že 
všechny vozy překročí alespoň jednu státní 
hranici;

5) „mezinárodní osobní dopravou“ se 
rozumí osobní doprava, při níž vlak 
překračuje alespoň jednu hranici členského 
státu a při níž je hlavním účelem této 
dopravy přepravit cestující mezi stanicemi 
umístěnými v různých členských státech; 
vlak je možné připojit nebo rozdělit 
a jednotlivé části mohou být různého 
původu a místa určení za předpokladu, že 
všechny vozy překročí alespoň jednu státní 
hranici; příměstská a regionální doprava 
provozovaná v rámci nařízení (ES) č. 
1370/2007 není mezinárodní přepravou 
cestujících;

Or. fr

Odůvodnění

Přeshraniční městská, příměstská a regionální doprava provozovaná v rámci nařízení (ES) č. 
1370/2007 by neměla být považována za mezinárodní přepravu cestujících, neboť plní stejné 
funkce a naplňuje stejné potřeby jako jiná městská, příměstská a regionální doprava. 

Pozměňovací návrh 277
Georges Bach
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „mezinárodní osobní dopravou“ se 
rozumí osobní doprava, při níž vlak 
překračuje alespoň jednu hranici členského 
státu a při níž je hlavním účelem této 
dopravy přepravit cestující mezi stanicemi 
umístěnými v různých členských státech;
vlak je možné připojit nebo rozdělit 
a jednotlivé části mohou být různého 
původu a místa určení za předpokladu, že 
všechny vozy překročí alespoň jednu státní 
hranici;

5) „mezinárodní osobní dopravou“ se 
rozumí osobní doprava, při níž vlak 
překračuje alespoň jednu hranici členského 
státu a při níž je hlavním účelem této 
dopravy přepravit cestující mezi stanicemi 
umístěnými v různých členských státech, 
s výjimkou regionální dopravy 
v příhraničním regionu; vlak je možné 
připojit nebo rozdělit a jednotlivé části 
mohou být různého původu a místa určení 
za předpokladu, že všechny vozy překročí 
alespoň jednu státní hranici;

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „region“ musí být vykládán v zeměpisném smyslu.

Pozměňovací návrh 278
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „městskou a příměstskou dopravou“ se 
rozumí doprava uspokojující dopravní 
potřeby městského centra nebo 
aglomerace, jakož i dopravní potřeby mezi 
nimi a jejich okolím;

6) „městskou a příměstskou dopravou“ se 
rozumí železniční doprava provozovaná na 
jiné síti než na které jsou provozovány jiné 
druhy kolejové dopravy, jako je metro či 
tramvajová doprava, uspokojující dopravní 
potřeby městského centra nebo 
aglomerace, jakož i dopravní potřeby mezi 
nimi a jejich okolím;

Or. Or.

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem vymezit související železniční sítě a dotčenou železniční dopravu 
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provozovanou na těchto sítích.

Pozměňovací návrh 279
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „regionální dopravou“ se rozumí 
doprava uspokojující dopravní potřeby 
regionu;

7) „regionální dopravou“ se rozumí 
doprava uspokojující dopravní potřeby 
jednoho nebo více regionů členského 
státu nebo příhraničních regionů mezi 
dvěma členskými státy;

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „region“ musí být vykládán v zeměpisném smyslu.

Pozměňovací návrh 280
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„tranzitem“ se rozumí průjezd územím 
Unie bez nakládky nebo vykládky nákladu 
a/nebo bez nástupu a výstupu cestujících 
na území Unie;

8) „tranzitem“ se rozumí přeprava nákladu 
a/nebo cestujících, jejichž původ i místo 
určení leží mimo území Unie;

Or. Or.

Pozměňovací návrh 281
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „žadatelem“ se rozumí železniční 
podnik a jiné osoby nebo právní subjekty, 
jako například příslušné orgány ve smyslu 
nařízení (ES) č. 1370/2007 a zasilatelé, 
dopravci a provozovatelé kombinované 
dopravy se zájmem v oblasti veřejné 
služby nebo obchodním zájmem na získání 
kapacity infrastruktury;

12) „žadatelem“ se rozumí železniční 
podnik a jiné osoby nebo právní subjekty, 
jako například příslušné orgány ve smyslu 
nařízení (ES) č. 1370/2007 a zasilatelé, 
dopravci a provozovatelé kombinované 
dopravy se zájmem v oblasti veřejné 
služby nebo obchodním zájmem na získání 
kapacity infrastruktury, je-li to stanoveno 
vnitrostátními právními předpisy;

Or. fr

Odůvodnění

Provozovatelé železniční dopravy by měli mít odpovědnost za organizaci vlastních plánů 
dopravy a členské státy by měly mít odpovědnost za stanovení postupů pro definici 
oprávněných žadatelů.

Pozměňovací návrh 282
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „žadatelem“ se rozumí železniční 
podnik a jiné osoby nebo právní subjekty, 
jako například příslušné orgány ve smyslu 
nařízení (ES) č. 1370/2007 a zasilatelé, 
dopravci a provozovatelé kombinované 
dopravy se zájmem v oblasti veřejné 
služby nebo obchodním zájmem na získání 
kapacity infrastruktury ;

12) „žadatelem“ se rozumí železniční 
podnik s licencí se zájmem v oblasti 
veřejné služby nebo obchodním zájmem na 
získání kapacity infrastruktury pro 
provozování železniční dopravy;

Or. Or.

Odůvodnění

Na základě komplexních a zvláštních technických znalostí pro rezervování kapacity, při 
mezitímním zachování souladu s přidělením kapacity sítě v zájmu zabránění jakémukoli 
zneužití či praktikám obchodování s trasami, je oprávněným žadatelem železniční podnik 
s licencí. Jakékoli další rozšíření okruhu možných žadatelů nad rámec železničních podniků, 
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jako například na dopravce či poskytovatele balíkových služeb, není v souladu s ustanovením 
článku 15 nařízení č. 913/2010.

Pozměňovací návrh 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „žadatelem“ se rozumí železniční 
podnik a jiné osoby nebo právní subjekty, 
jako například příslušné orgány ve smyslu 
nařízení (ES) č. 1370/2007 a zasilatelé, 
dopravci a provozovatelé kombinované 
dopravy se zájmem v oblasti veřejné 
služby nebo obchodním zájmem na získání 
kapacity infrastruktury;

12) „žadatelem“ se rozumí železniční 
podnik s licencí a – v členských státech, 
kde je taková možnost stanovena – jiné 
osoby nebo právní subjekty, jako například 
příslušné orgány ve smyslu nařízení (ES) č. 
1370/2007 a zasilatelé, dopravci 
a provozovatelé kombinované dopravy se 
zájmem v oblasti veřejné služby nebo 
obchodním zájmem na získání kapacity 
infrastruktury s cílem provozovat 
železniční dopravu na území příslušného 
státu;

Or. de

Odůvodnění

Nesprávná konsolidace. Nové znění není v souladu se směrnicí 2001/14/ES. Žádosti o trasu 
předložené jinými subjekty než železničními podniky žádným způsobem nepovedou k vytvoření 
dalších kapacit. Naopak: pouze otevřou prostor pro obchodování se vzácnou komoditou, 
jakou jsou trasy v železniční dopravě. Ceny za tyto trasy pravděpodobně výsledně vzrostou. 
To by vedlo k vyšším cenám pro uživatele veřejných služeb.

Pozměňovací návrh 284
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „žadatelem“ se rozumí železniční 
podnik a jiné osoby nebo právní subjekty, 
jako například příslušné orgány ve smyslu 

12) „žadatelem“ se rozumí železniční 
podnik s licencí a – v členských státech, 
kde je taková možnost stanovena – jiné 
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nařízení (ES) č. 1370/2007 a zasilatelé, 
dopravci a provozovatelé kombinované 
dopravy se zájmem v oblasti veřejné 
služby nebo obchodním zájmem na získání 
kapacity infrastruktury;

osoby nebo právní subjekty, jako například 
příslušné orgány ve smyslu nařízení (ES) č. 
1370/2007 a zasilatelé, dopravci 
a provozovatelé kombinované dopravy se 
zájmem v oblasti veřejné služby nebo 
obchodním zájmem na získání kapacity 
infrastruktury s cílem provozovat 
železniční dopravu na území příslušného 
státu;

Ustanovení článku 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 
o evropské železniční síti zajišťující 
konkurenceschopnost nákladní dopravy 
se použije na nákladní dopravu 
v koridorech pro tento účel vytvořených.
________________
1Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22.

Or. de

Odůvodnění

Stávající právní předpisy stanoví, že členské státy samy rozhodnou, zda mohou o kapacitu 
železniční infrastruktury požádat jiné subjekty než právnické osoby. Taková rozhodnutí 
mohou být učiněna na úrovni EU pouze vůči koridorům nákladní dopravy vytvořeným na 
základě nařízení č. 913/2010 a existují jednoznačná ustanovení o opatřeních, která je nutné 
přijmout, pokud dotčená kapacita nemá být využita.

Pozměňovací návrh 285
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Regulační orgán je samostatným 
nezávislým orgánem vytvořeným v každém 
členském státě v souladu s podmínkami 
uvedenými v článku 55 tohoto nařízení.

Or. fr
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Odůvodnění

Hospodářská soutěž může být pouze prostředkem pro uspokojení poptávky vyjádřené 
společností a jejími představiteli; nemůže být cílem. Myšlenka podpory služeb obecného 
zájmu vyžaduje, aby byly tyto cíle přesměrovány, a v tomto ohledu hraje regulační orgán 
ústřední úlohu.

Pozměňovací návrh 286
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) „důležitým zařízením“ se rozumí 
zařízení splňující kumulativně tyto 
podmínky:
- společnost provozující zařízení má 
dominantní postavení na relevantním 
trhu,
- společnost provozující zařízení je 
technicky způsobilá k poskytování 
přístupu,
- zamítnutí přístupu k zařízení by 
pravděpodobně vyloučilo jakoukoli 
hospodářskou soutěž, neboť by bylo 
fyzicky či ekonomicky nemožné je 
nahradit,
- je nezbytné pro provoz stejné účinného 
železničního podniku, a
- neexistují objektivní důvody pro 
neposkytnutí zařízení. 
Důležité zařízení může provozovat 
jakákoli společnost, ať se jedná 
o provozovatele infrastruktury, železniční 
podnik nebo třetí osobu.

Or. Or.

Odůvodnění

Vyjasnění pojmu „důležité zařízení“ je v zájmu všech zúčastněných stran, aby se zabránilo 
jakýmkoli budoucím problémům při jeho výkladu.
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Pozměňovací návrh 287
Mathieu Grosch

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) „důležitým zařízením“ se rozumí 
zařízení splňující kumulativně tyto 
podmínky:
- služba je nezbytná pro provozovatele 
železničního podniku, zejména pro nové 
soutěžitele, v zájmu efektivního 
fungování;
- společnost provozující zařízení má 
kapacitu a je technicky způsobilá 
k poskytování přístupu v souladu 
s hospodářskými a sociálními 
podmínkami,
- zamítnutí přístupu k zařízení by 
pravděpodobně vyloučilo jakoukoli 
hospodářskou soutěž, neboť by bylo 
fyzicky či ekonomicky nemožné je 
nahradit.

Or. Or.

Odůvodnění

Tato definice znamená vyvážený přístup, neboť bere v úvahu zájmy obou stran. Na jednu 
stranu přispívá ke spravedlivé hospodářské soutěži tím, že brání společnostem provozujícím 
zařízení v diskriminaci nových soutěžitelů prostřednictvím zamítnutí přístupu k důležitým 
zařízením. Na druhou stranu by však podniky poskytující důležitá zařízení neměly být nuceny 
dělat něco, co je jednoduše nemožné vzhledem ke kapacitě či z technických důvodů.

Pozměňovací návrh 288
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí nezávislé postavení 
železničních podniků přímo či nepřímo 
vlastněných nebo ovládaných členskými 
státy, pokud jde o vedení, správu, vnitřní 
řízení a kontrolu správních, hospodářských 
a účetních záležitostí, v souladu s nímž 
mají zejména vlastní majetek, rozpočet 
a účetnictví oddělené od státu.

1. Členské státy zajistí nezávislé postavení 
železničních podniků bez ohledu na jejich 
vlastníka, pokud jde o vedení, správu, 
vnitřní řízení a kontrolu správních, 
hospodářských a účetních záležitostí, 
v souladu s nímž mají zejména vlastní 
majetek, rozpočet a účetnictví oddělené od 
provozovatele infrastruktury.

Or. Or.

Odůvodnění

Předmětná povinnost týkající se železničních podniků musí být posuzována bez ohledu na to, 
zda jsou ve veřejném či soukromém vlastnictví, a s ohledem na funkce a činnosti 
provozovatele infrastruktury.

Pozměňovací návrh 289
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při dodržování rámce pro stanovení 
poplatků a pro přidělování infrastruktury 
a specifických pravidel stanovených 
členskými státy odpovídá provozovatel 
infrastruktury za vlastní vedení, správu 
a vnitřní kontrolu.

2. Při dodržování rámce pro stanovení 
poplatků a pro přidělování infrastruktury 
a specifických pravidel stanovených 
členskými státy odpovídá provozovatel 
infrastruktury za vlastní vedení, správu 
a vnitřní kontrolu, což znamená, že musí 
mít jakožto nezávislý podnik v rámci 
vlastního vedení k dispozici veškeré 
obchodní služby.

Or. nl

Odůvodnění

Vložením této věty má dojít k posílení nezávislosti provozovatele infrastruktury. Provozovatelé 
infrastruktury musí mít k dispozici veškerá oddělení, která nezávislý podnik potřebuje 
k řádnému fungování, včetně vlastních finančních, právních, výpočetních a strategický 
oddělení.
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Pozměňovací návrh 290
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Provozovatel infrastruktury řídí 
vlastní výpočetní služby s cílem zajistit 
náležitou ochranu obchodně citlivých 
informací.

Or. nl

Odůvodnění

V zájmu zaručení skutečné nezávislosti na zastřešující organizaci a dalších společnostech je 
důležité, aby měl každý provozovatel infrastruktury vlastní výpočetní oddělení.

Pozměňovací návrh 291
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy rovněž zajistí, aby 
železniční podniky i provozovatelé
infrastruktury, jež nejsou zcela vzájemně 
nezávislí, byli odpovědní za svou 
personální politiku.

Or. nl

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury musí mít možnost přijímat nezávislá rozhodnutí a musí být 
rovněž plně odpovědní za svou personální politiku. Není-li jejich personální politika zcela 
nezávislá, existuje nebezpečí, že tato podmínka nebude splněna.
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Pozměňovací návrh 292
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řízení železničních podniků v souladu 
s obchodními zásadami

Řízení železničních podniků

Or. Or.

Odůvodnění

Nejsou zohledňovány ani obecné makroekonomické cíle, ani skutečnost, že železniční doprava 
a služby železniční infrastruktury patří ke službám obecného zájmu, a tudíž se neomezují 
pouze na obchodní principy, na něž již rozhodnutí členských států při stanovování závazků 
veřejné služby nepoukazují. 

Pozměňovací návrh 293
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní železničním 
podnikům přizpůsobit svou činnost trhu 
a řídit tuto činnost v působnosti svých 
řídících orgánů tak, aby poskytovaly 
efektivní a přiměřené služby s co 
nejnižšími náklady při požadované kvalitě 
služeb.

Členské státy umožní železničním 
podnikům přizpůsobit svou činnost trhu 
a poskytovat spolehlivé a přiměřené 
železniční služby zahrnující závazek 
veřejné služby v rámci železniční dopravy 
jako služby veřejného zájmu.

Or. Or.

Odůvodnění

Tržní zaměření železničních podniků nesmí narušit jejich povinnosti v oblasti poskytování 
veřejné služby v rámci smlouvy uzavřené s dotyčným členským státem. 

Pozměňovací návrh 294
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železniční podniky jsou řízeny v souladu 
se zásadami platnými pro obchodní 
společnosti , a to bez ohledu na jejich 
vlastnictví. To platí také pro závazky 
veřejné služby uložené jim členskými 
státy a pro smlouvy o veřejných 
dopravních službách uzavřených 
s příslušnými orgány státu.

Správní rady železničních podniků mají 
výhradní odpovědnost za řízení podniku 
a usilují o zohlednění zájmů akcionářů, 
zaměstnanců a veřejného zájmu.

Or. Or.

Odůvodnění

Jelikož se odkazováno na funkce a úkoly podniku, měla by jasnější definice vymezit 
odpovědnost správní rady, která by měla, stejně jako v každém jiném podniku, konat v zájmu 
akcionářů a ve veřejném zájmu, bez ohledu na formy a požadované pokyny.

Pozměňovací návrh 295
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Železniční podniky si stanoví plány 
činnosti včetně programů investic 
a financování. Cílem plánování je 
vyrovnaná finanční struktura podniku 
a dosahování dalších cílů technického, 
obchodního a finančního řízení podniku; 
uvedou také prostředky pro dosažení těchto 
cílů.

2. Železniční podniky si stanoví plány 
činnosti včetně programů investic 
a financování.

Or. Or.

Odůvodnění

V souladu s vyjasněním uvedeným v odstavci 1 je druhá věta nadbytečná.
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Pozměňovací návrh 296
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Železniční podniky si stanoví plány 
činnosti včetně programů investic 
a financování. Cílem plánování je 
vyrovnaná finanční struktura podniku
a dosahování dalších cílů technického, 
obchodního a finančního řízení podniku; 
uvedou také prostředky pro dosažení 
těchto cílů.

2. Železniční podniky si stanoví plány 
činnosti včetně programů investic 
a financování. Cílem plánování je jejich 
vyrovnaná finanční struktura a dosahování 
dalších cílů technického, obchodního 
a finančního řízení s cílem maximalizovat 
účinnost, efektivitu 
a konkurenceschopnost; v jejich 
rozpočtech musí být uvedeny a zohledněny
prostředky pro dosažení těchto cílů.

Or. es

Odůvodnění

Cíle je nutné stanovit v zájmu dosažení vyrovnané finanční struktury, avšak musí jít ruku 
v ruce s jednoznačnými kritérii pro zajištění účinnost, efektivity, konkurenceschopnosti 
a zlepšení služeb.

Pozměňovací návrh 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zřizovat nové činnosti v oblastech 
souvisejících s železniční dopravou.

e) zřizovat nové činnosti v oblastech 
souvisejících s železniční dopravou, aniž 
jsou dotčena ustanovení této směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby se vznik nových činností 
provozovatelů infrastruktury železničních dopravních podniků dostal do rozporu 
s ustanoveními této směrnice. 
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Pozměňovací návrh 298
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud členský stát přímo či nepřímo 
vlastní nebo ovládá železniční podnik, 
jeho práva související s řízením 
nepřekračují práva související s řízením, 
která vnitrostátní právo společností 
uděluje akcionářům soukromoprávních 
akciových společností. Politické směry, 
jak jsou zmíněny v odstavci 3, které 
členské státy mohou stanovit pro 
společnosti v souvislosti s výkonem 
kontroly akcionáři, mohou být pouze 
obecné povahy a nesmí zasahovat do 
specifických rozhodnutí vedení podniku.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Úkol definovat status vnitrostátních podniků by měl být ponechán na členských státech. 
Kromě toho nebyla veřejná správa dotčena nedávnými pochybeními oportunistického 
soukromého řízení, které vyvolalo stávající finanční a hospodářskou krizi.

Pozměňovací návrh 299
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud členský stát přímo či nepřímo 
vlastní nebo ovládá železniční podnik, 
jeho práva související s řízením 
nepřekračují práva související s řízením, 
která vnitrostátní právo společností 
uděluje akcionářům soukromoprávních 
akciových společností. Politické směry, 

vypouští se
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jak jsou zmíněny v odstavci 3, které 
členské státy mohou stanovit pro 
společnosti v souvislosti s výkonem 
kontroly akcionáři, mohou být pouze 
obecné povahy a nesmí zasahovat do 
specifických rozhodnutí vedení podniku.

Or. Or.

Odůvodnění

Plnou odpovědnost mají správní rady, jež budou následovat vůli akcionářů a vykonávat 
vhodné pokyny k řízení. 

Pozměňovací návrh 300
Sabine Wils

Návrh směrnice
Oddíl 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddělení správy infrastruktury od 
poskytování dopravních služeb, jakož 
i oddělení různých typů dopravních služeb

Oddělení správy infrastruktury od 
dopravních služeb

Or. Or.

Odůvodnění

Sloučení tří stávajících směrnic nemá vést ke vložení nového kritéria pro oddělení nad rámec 
kritérií již existujících.

Pozměňovací návrh 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddělení účetnictví Účinné oddělení

Or. fr
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Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit nadpis tak, aby uváděl „účinné“ oddělení 
(právní, organizační a rozhodovací) provozovatelů infrastruktury a železničních podniků, což 
je nezbytná součást otevření trhu a vytvoření skutečné evropské železniční sítě.

Pozměňovací návrh 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddělení účetnictví Transparentní oddělení účetnictví

Or. Or.

Pozměňovací návrh 303
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se vedly 
a zveřejňovaly výkazy zisků a ztrát 
a rozvahy odděleně pro poskytování 
dopravních služeb železničními podniky na 
jedné straně a na straně druhé pro správu 
železniční infrastruktury. Převod veřejných 
podpor z jedné oblasti do druhé není 
dovolen.

1. Členské státy zajistí, aby se vedly 
a zveřejňovaly výkazy zisků a ztrát 
a rozvahy odděleně pro poskytování 
dopravních služeb železničními podniky na 
jedné straně a na straně druhé pro správu 
železniční infrastruktury. Převod veřejných 
podpor z jedné oblasti do druhé není 
dovolen, ledaže takový převod souvisí 
s kompenzací závazku veřejné služby 
v rámci dopravních služeb jako služeb 
veřejného zájmu.

Or. Or.

Odůvodnění

Na základě výslovného povolení a v případě, že je železniční podnik oprávněn k provozu na 
zvláštní železniční síti za účelem plnění závazku veřejné služby, je takový převod dovolen.
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Pozměňovací návrh 304
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se vedly 
a zveřejňovaly výkazy zisků a ztrát 
a rozvahy odděleně pro poskytování 
dopravních služeb železničními podniky na 
jedné straně a na straně druhé pro správu 
železniční infrastruktury. Převod veřejných 
podpor z jedné oblasti do druhé není 
dovolen.

1. Členské státy zajistí, aby se vedly 
a zveřejňovaly výkazy zisků a ztrát 
a rozvahy odděleně pro poskytování 
dopravních služeb železničními podniky na 
jedné straně a na straně druhé pro správu 
železniční infrastruktury. Převod veřejných 
podpor a poplatků za přístup 
k infrastruktuře z jedné oblasti do druhé 
není dovolen.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 305
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou dále stanovit, že se 
obě tyto oblasti činností vykonávají 
v organizačně oddělených divizích v rámci 
stejného podniku nebo že infrastrukturu 
a dopravní služby spravují oddělené 
subjekty.

2. Členské státy mohou dále stanovit, že se 
obě tyto oblasti činností vykonávají 
v organizačně oddělených divizích v rámci 
stejného podniku nebo že infrastrukturu 
a dopravní služby spravují oddělené 
subjekty. Zvolené metody strukturálního 
oddělení by měly být zaměřeny na 
zajištění rozvoje hospodářské soutěže, 
trvalých investic a nákladové účinnosti 
poskytování služeb.

Or. fr

Odůvodnění

Stále jsou možné různé modely strukturálního oddělení mezi provozovatelem infrastruktury 
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a poskytováním služeb.

Pozměňovací návrh 306
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy stanoví, že převod 
příjmů z poplatků za železniční 
infrastrukturu, z přebytků z jiných 
obchodních činností a z financování 
provozovatele infrastruktury ze státních 
prostředků na jiný subjekt není dovolen.

Or. Or.

Odůvodnění

Toto ustanovení zajišťuje, že pokud provozovatel infrastruktury není nezávislý na veškerých 
železničních podnicích, netěží žádný železniční podnik z převodu příjmů od provozovatele 
infrastruktury na podporu jiných podnikatelských činností, neboť by tak byl takový železniční 
podnik nežádoucím způsobem zvýhodněn v hospodářské soutěži vůči svým konkurentům, což 
by vedlo k narušení trhu.

Pozměňovací návrh 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy stanoví, že převod 
příjmů z poplatků za železniční 
infrastrukturu, z přebytků z jiných 
obchodních činností a z financování 
provozovatele infrastruktury ze státních 
prostředků na jiný subjekt není dovolen.

Or. Or.
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Odůvodnění

Toto ustanovení zajišťuje, že pokud provozovatel infrastruktury není nezávislý na veškerých 
železničních podnicích, netěží žádný železniční podnik z převodu příjmů od provozovatele 
infrastruktury na podporu jiných podnikatelských činností, neboť by tak byl takový železniční 
podnik nežádoucím způsobem zvýhodněn v hospodářské soutěži vůči svým konkurentům, což 
by vedlo k narušení trhu.

Pozměňovací návrh 308
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby oddělené 
výkazy zisků a ztrát a rozvaha byly vedeny 
a zveřejňovány na jedné straně pro 
činnosti spojené s provozováním železniční 
přepravy zboží a na straně druhé pro 
činnosti spojené s poskytováním přepravy 
cestujících. Veřejné finanční prostředky za 
činnosti související se zajišťováním 
přepravy jako úhrady za veřejné služby 
jsou vykazovány samostatně pro každou 
smlouvu na veřejné služby na příslušných 
účtech a nepřevádějí se na činnosti 
související s poskytováním jiných 
dopravních služeb nebo s jakoukoli jinou 
činností.

3. Členské státy zajistí, aby 
oddělené výkazy zisků a ztrát a rozvaha 
byly vedeny a zveřejňovány pro činnosti 
spojené s provozováním železniční 
přepravy. Veřejné finanční prostředky za 
činnosti související se zajišťováním 
přepravy jako úhrady za veřejné služby 
jsou vykazovány samostatně pro každou 
smlouvu na veřejné služby na příslušných 
účtech souvisejících s činnostmi 
železničního podniku.

Or. Or.

Odůvodnění

Příliš normativní vůči podnikům, které by mohly dosáhnout souladu s obecnými pravidly tím, 
že navrhnou vlastní rozpočtové linie: transparentnost, oddělení příjmů z podnikání 
a veřejných či soukromých finančních toků je dostatečným dokladem, neboť jednoznačně 
ukazuje každou dotčenou činnost.

Pozměňovací návrh 309
Werner Kuhn
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví různých oblastí podle 
odstavců 1 a 3 je vedeno způsobem, který 
umožňuje sledování zákazu převodu 
veřejných finančních prostředků z jedné
oblasti do druhé.

4. V zájmu zajištění plné transparentnosti 
nákladů na infrastrukturu je účetnictví 
různých oblastí podle odstavců 1, 2a a 3 
vedeno způsobem, který umožňuje 
sledování zákazu převodu příjmů 
z poplatků za infrastrukturu, přebytků 
z jiných podnikatelských činností 
a veřejných finančních prostředků 
poskytnutých provozovateli infrastruktury 
do jiné oblasti.

Or. Or.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje možnost sledování dodržování zákazu převodu příjmů od 
provozovatele infrastruktury do jiných oblastí činnosti. Tento zákaz zajišťuje, aby žádný 
železniční podnik nemohl těžit z konkurenční výhody.

Pozměňovací návrh 310
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví různých oblastí podle 
odstavců 1 a 3 je vedeno způsobem, který 
umožňuje sledování zákazu převodu 
veřejných finančních prostředků z jedné 
oblasti do druhé.

4. Účetnictví různých oblastí podle 
odstavců 1 a 3 je vedeno způsobem, který 
umožňuje sledování zákazu převodu 
veřejných finančních prostředků 
a poplatků za přístup k infrastruktuře 
z jedné oblasti do druhé. Provozovatel 
infrastruktury za tímto účelem zveřejní 
údaje týkající se jeho příjmů, v nichž 
budou rozlišeny příjmy z veřejných 
finančních prostředků a příjmy z poplatků 
za infrastrukturu a uvedeny investice do
údržby a obnovy železniční infrastruktury 
a zařízení.
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Or. Or.

Pozměňovací návrh 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví různých oblastí podle 
odstavců 1 a 3 je vedeno způsobem, který 
umožňuje sledování zákazu převodu 
veřejných finančních prostředků z jedné
oblasti do druhé.

4. V zájmu zajištění plné transparentnosti 
nákladů na infrastrukturu je účetnictví 
různých oblastí podle odstavců 1, 2a a 3 
vedeno způsobem, který umožňuje 
sledování zákazu převodu příjmů 
z poplatků za infrastrukturu, přebytků 
z jiných podnikatelských činností 
a veřejných finančních prostředků 
poskytnutých provozovateli infrastruktury 
do jiné oblasti.

Or. Or.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje možnost sledování dodržování zákazu převodu příjmů od 
provozovatele infrastruktury do jiných oblastí činnosti. Tento zákaz zajišťuje, aby žádný 
železniční podnik nemohl těžit z konkurenční výhody tím, že bude financovat provozování 
svých služeb na železnici z příjmů dosažených provozovatelem infrastruktury.

Pozměňovací návrh 312
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislost hlavních funkcí provozovatele 
infrastruktury

Nezávislost provozovatele infrastruktury

Or. Or.
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Odůvodnění

Jelikož jsou stávající legislativní texty upravují pouze nezávislost mezi provozovatelem 
infrastruktury a železničními podniky, není potřeba mít zavádějící a nadbytečný nadpis.

Pozměňovací návrh 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vytvoření sdružení v rámci koncernu 
nepředstavuje porušení ustanovení tohoto 
článku, pokud jsou poskytnuty záruky, že 
jsou podniky právně oddělené.

Or. de

Odůvodnění

Stávající znění je nejasné a mohlo by vést k rozdílným výkladům. Je potřeba vyjasnit, že 
koncernová struktura je po vzoru situace existující v řadě členských států EU dovolena.

Pozměňovací návrh 314
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační � strukturu Õ musí být tento 
cíl prokazatelně dosažen.

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře jsou svěřeny 
subjektům nebo podnikům, které samy 
neprovozují železniční dopravu. Bez 
ohledu na organizační � strukturu Õ musí 
být tento cíl prokazatelně dosažen.

Or. Or.
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Odůvodnění

Bez odkazu na přílohu II, neboť funkce provozovatele infrastruktury jsou již zahrnuty 
v definicích.

Pozměňovací návrh 315
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu musí být tento cíl 
prokazatelně dosažen.

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu těchto subjektů či 
podniků musí být tento cíl prokazatelně 
dosažen. Regulační subjekt zajistí náležité 
uplatňování těchto zásad v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 56.

Or. fr

Odůvodnění

Regulační subjekt by měl kontrolovat spravedlivý a nediskriminační přístup k hlavním 
funkcím.

Pozměňovací návrh 316
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační 
přístup k železniční infrastruktuře 
uvedené v příloze II jsou svěřeny 
subjektům nebo podnikům, které samy 

V zájmu zajištění spravedlivého 
a nediskriminačního přístupu k železniční 
infrastruktuře členské státy zajistí, že 
provozovatel infrastruktury, jak je 
definován v čl. 3 odst. 2, je nezávislý 
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neprovozují železniční dopravu. Bez 
ohledu na organizační strukturu musí být 
tento cíl prokazatelně dosažen.

alespoň podle kritéria stanoveného 
v příloze Ia. Bez ohledu na organizační 
strukturu musí být tento cíl prokazatelně 
dosažen.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 317
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu musí být tento cíl 
prokazatelně dosažen.

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu musí být tento cíl 
prokazatelně dosažen.

Při řízení provozu na síti je však účinná 
spolupráce železničních podniků 
a provozovatelů infrastruktury zásadní.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 318
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu musí být tento cíl 

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu musí být tento cíl 
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prokazatelně dosažen. prokazatelně dosažen. To neznamená, že 
železniční podnik a provozovatel 
infrastruktury nemohou vzájemně úzce 
spolupracovat při každodenních 
činnostech na železniční síti v členském 
státě.

Or. nl

Pozměňovací návrh 319
Brian Simpson

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační 
přístup k železniční infrastruktuře 
uvedené v příloze II jsou svěřeny 
subjektům nebo podnikům, které samy 
neprovozují železniční dopravu. Bez 
ohledu na organizační strukturu musí být 
tento cíl prokazatelně dosažen.

V zájmu zajištění spravedlivého 
a nediskriminačního přístupu k železniční 
infrastruktuře členské státy zajistí, že 
provozovatel infrastruktury, jak je 
definován v čl. 3 odst. 2, je – pokud jde 
o jeho právní formu, organizaci 
a rozhodování – nezávislý alespoň podle 
kritéria stanoveného v příloze Ia. Bez 
ohledu na organizační strukturu musí být 
tento cíl prokazatelně dosažen.

Or. Or.

Odůvodnění

Při zajišťování hlavních funkcí musí být zaručen cíl nezávislosti provozovatele infrastruktury. 
Příloha Ia vymezuje minimální kritéria nezávislosti, která je potřeba dodržovat.

Pozměňovací návrh 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
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k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu musí být tento cíl 
prokazatelně dosažen.

k železniční infrastruktuře jsou svěřeny 
subjektům nebo podnikům, které samy 
neprovozují železniční dopravu. Bez 
ohledu na organizační strukturu musí být 
tento cíl prokazatelně dosažen.

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přesunout seznam hlavních funkcí provozovatele 
infrastruktury z přílohy II do tohoto článku.

Pozměňovací návrh 321
David-Maria Sassoli

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační 
přístup k železniční infrastruktuře 
uvedené v příloze II jsou svěřeny 
subjektům nebo podnikům, které samy 
neprovozují železniční dopravu. Bez 
ohledu na organizační strukturu musí být 
tento cíl prokazatelně dosažen.

V zájmu zajištění spravedlivého 
a nediskriminačního přístupu k železniční 
infrastruktuře členské státy zajistí, že 
provozovatel infrastruktury, jak je 
definován v čl. 3 odst. 2, je – pokud jde 
o jeho právní formu, organizaci 
a rozhodování – nezávislý alespoň podle 
kritéria stanoveného v příloze Ia. Bez 
ohledu na organizační strukturu musí být 
tento cíl prokazatelně dosažen.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 322
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
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k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu musí být tento cíl 
prokazatelně dosažen.

k železniční infrastruktuře uvedené 
v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu musí být tento cíl 
prokazatelně dosažen. To neznamená, že 
železniční podnik a provozovatel 
infrastruktury nemohou vzájemně úzce 
spolupracovat při řízení dopravy na síti.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační 
přístup k železniční infrastruktuře 
uvedené v příloze II jsou svěřeny 
subjektům nebo podnikům, které samy 
neprovozují železniční dopravu. Bez 
ohledu na organizační strukturu musí být 
tento cíl prokazatelně dosažen.

V zájmu zajištění spravedlivého 
a nediskriminačního přístupu k železniční 
infrastruktuře členské státy zajistí, že 
provozovatel infrastruktury, jak je 
definován v čl. 3 odst. 2, je nezávislý 
alespoň podle kritéria stanoveného 
v příloze Ia. Bez ohledu na organizační 
strukturu musí být tento cíl prokazatelně 
dosažen.

Or. Or.

Odůvodnění

Při zajišťování hlavních funkcí musí být zaručen cíl nezávislosti provozovatele infrastruktury. 
Příloha Ia vymezuje minimální kritéria nezávislosti, která je potřeba dodržovat.

Pozměňovací návrh 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha II může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podle Lisabonské smlouvy (článek 290) lze akty v přenesené působnosti použít pouze 
k doplnění nebo změně prvků legislativního aktu, které nejsou podstatné. Návrh dát Komisi 
pravomoc měnit podstatné aspekty železniční politiky a přijímat právní předpisy formou aktů 
v přenesené působnosti zachází za rámec, který by bylo možné odůvodnit na základě 
přenesení pravomocí na Komisi. Změny by tudíž měly podléhat řádnému postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 325
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha II může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Není potřeba uvádět funkce provozovatele infrastruktury v příloze, neboť jsou již uvedeny 
v definicích.

Pozměňovací návrh 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha II může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60.

Hlavními funkcemi jsou:

– rozhodování o přidělování trasy vlaku , 
včetně definice a posouzení dostupnosti 
a přidělování individuálních tras vlaků, a
– rozhodování o zpoplatnění 
infrastruktury, včetně stanovení 
a vybírání poplatků.

Or. it

Odůvodnění

Příloha II se vypouští a seznam hlavních funkcí je zahrnut v tomto článku.

Pozměňovací návrh 327
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou nicméně přenést na 
železniční podniky nebo jiné subjekty 
odpovědnost za přispívání k rozvoji 
železniční infrastruktury, například pomocí 
investic, údržby a financování.

Členské státy mohou přenést na železniční 
podniky nebo jiné subjekty odpovědnost za 
přispívání k rozvoji železniční 
infrastruktury, například pomocí investic, 
údržby a financování. Každý členský stát je 
však nadále odpovědný za budování své 
vnitrostátní železniční infrastruktury, 
maje na paměti obecné cíle Evropské 
unie, jako je zásada budování 
„jednotného evropského železničního 
prostoru“, zajištění mobility a součinnosti 
více druhů dopravy a snížení znečištění 
z odvětví dopravy.

Or. ro

Odůvodnění

Každý členský stát je nadále odpovědný za budování své vnitrostátní železniční infrastruktury, 
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maje na paměti obecné cíle Evropské unie, jako je zásada budování „jednotného evropského 
železničního prostoru“, zajištění mobility a součinnosti více druhů dopravy a snížení 
znečištění z odvětví dopravy.

Pozměňovací návrh 328
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud provozovatel infrastruktury není 
z hlediska své právní formy, organizace 
nebo rozhodovacích pravomocí nezávislý 
na železničním podniku, vykonává funkce 
uvedené v kapitole IV oddílech 3 a 4 
správce poplatků , respektive přidělující 
subjekt, nezávislý z hlediska své právní 
formy, organizace a rozhodovacích 
pravomocí na jakémkoli železničním 
podniku.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Cíl nezávislosti na provozovateli infrastruktury stanovený v příloze Ia vede k nadbytečnosti 
požadavku specifických pravidel zpoplatnění a/nebo přidělujícího subjektu. Příloha Ia stanoví 
minimální kritéria nezávislosti, jež musí být respektována.

Pozměňovací návrh 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud provozovatel infrastruktury není 
z hlediska své právní formy, organizace 
nebo rozhodovacích pravomocí nezávislý 
na železničním podniku, vykonává funkce 
uvedené v kapitole IV oddílech 3 a 4 
správce poplatků , respektive přidělující 

vypouští se
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subjekt, nezávislý z hlediska své právní 
formy, organizace a rozhodovacích 
pravomocí na jakémkoli železničním 
podniku.

Or. Or.

Odůvodnění

Cíl nezávislosti na provozovateli infrastruktury stanovený v příloze Ia vede k nadbytečnosti 
požadavku specifických pravidel zpoplatnění a/nebo přidělujícího subjektu. Příloha Ia stanoví 
minimální kritéria nezávislosti, jež musí být respektována.

Pozměňovací návrh 330
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud provozovatel infrastruktury není 
z hlediska své právní formy, organizace 
nebo rozhodovacích pravomocí nezávislý 
na železničním podniku, vykonává funkce
uvedené v kapitole IV oddílech 3 a 4
správce poplatků, respektive přidělující 
subjekt, nezávislý z hlediska své právní 
formy, organizace a rozhodovacích 
pravomocí na jakémkoli železničním 
podniku.

2. Pokud provozovatel infrastruktury není 
z hlediska své právní formy, organizace 
nebo rozhodovacích pravomocí nezávislý 
na železničním podniku, provede přidělení 
kapacity a stanovení poplatků podle
kapitoly IV oddílů 2 a 3 správce poplatků, 
respektive přidělující subjekt, nezávislý 
z hlediska své právní formy, organizace 
a rozhodovacích pravomocí na jakémkoli 
železničním podniku.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 331
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud provozovatel infrastruktury není 
z hlediska své právní formy, organizace 
nebo rozhodovacích pravomocí nezávislý 

2. Pokud provozovatel infrastruktury není 
z hlediska své institucionální a právní 
formy a své organizace a rozhodovacích 
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na železničním podniku, vykonává funkce 
uvedené v kapitole IV oddílech 3 a 4
správce poplatků, respektive přidělující 
subjekt, nezávislý z hlediska své právní 
formy, organizace a rozhodovacích 
pravomocí na jakémkoli železničním 
podniku.

pravomocí nezávislý na železničním 
podniku, vykonává funkce uvedené 
v kapitole IV oddílech 2 a 3 správce 
poplatků a přidělující subjekt, nezávislý 
z hlediska své institucionální a právní 
formy a své organizace a rozhodovacích 
pravomocí na jakémkoli železničním 
podniku.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu zajištění nezávislého 
rozhodování při výkonu hlavních funkcí 
podle tohoto odstavce členské státy zajistí, 
aby od data provedení této směrnice musel 
být personál odpovědný za výkon hlavních 
funkcí: a) ze zákona nebo na základě 
smlouvy nezávislý na jakémkoli 
železničním podniku nebo společnosti 
kontrolující jednu či více železničních 
společností, b) umístěn v prostorách 
oddělených od jakéhokoli železničního 
podniku nebo společnosti kontrolující 
jednu či více železničních společností, c) 
ze zákona nebo na základě smlouvy vázán 
dodržováním důvěrnosti informací 
týkajících se jeho funkcí;

Or. Or.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přesunout seznam hlavních funkcí provozovatele 
infrastruktury z přílohy II do tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu zajištění nezávislého 
rozhodování při výkonu hlavních funkcí 
podle tohoto odstavce členské státy zajistí, 
aby od data provedení této směrnice 
muselo být personálu odpovědnému za 
výkon hlavních funkcí zakázáno zastávání 
jakékoli funkce v železničním podniku 
nebo společnosti kontrolující jednu či více 
železničních společností, a to po období 
dvou let.

Or. Or.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přesunout seznam hlavních funkcí provozovatele 
infrastruktury z přílohy II do tohoto článku.

Pozměňovací návrh 334
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se ustanovení kapitoly IV oddílů 
2 a 3 vztahují na hlavní funkce 
provozovatele infrastruktury, má se za to, 
že se použijí na správce poplatků nebo 
přidělující subjekt podle jejich příslušných 
pravomocí.

3. Členské státy předloží Komisi do data 
provedení této směrnice zprávu o tom, 
jakou byly závazky uvedené v příloze I 
provedeny. Komise následně předloží 
zprávu o tomto provedení Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. Or.

Odůvodnění

Členské státy předloží zprávu o tom, jak provedly ustanovení přílohy Ia. Komise o této 
záležitosti podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
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Pozměňovací návrh 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se ustanovení kapitoly IV oddílů 
2 a 3 vztahují na hlavní funkce 
provozovatele infrastruktury, má se za to, 
že se použijí na správce poplatků nebo 
přidělující subjekt podle jejich příslušných 
pravomocí.

3. Členské státy předloží Komisi do data 
provedení této směrnice zprávu o tom, 
jakou byly závazky uvedené v příloze I 
provedeny. Komise následně předloží 
zprávu o tomto provedení Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. Or.

Odůvodnění

Členské státy předloží zprávu o tom, jak provedly ustanovení přílohy Ia. Komise o této 
záležitosti podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 336
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud strukturální změny vyžadují 
uvedení vnitrostátních organizací do 
souladu s touto směrnicí, musí být každý 
transfer zaměstnanců v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a ustanoveními týkajícími se 
zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek 
a práv pracovníků a nesmí vést 
k jakémukoli zhoršení sociálních 
a pracovních podmínek pracovníků.

Or. fr
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Odůvodnění

Toto ustanovení řeší otázku transferu zaměstnanců. Tyto transfery by měly být plně v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti, sociálních a pracovních 
podmínek a práv pracovníků.

Pozměňovací návrh 337
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Sdružení v rámci skupiny neodporuje 
ustanovením tohoto článku, pokud bude 
zajištěna nezávislost společností či
právních subjektů na základě práva 
společností.

Or. Or.

Odůvodnění

Posílení ustanovení tohoto článku zohledňující různé modely organizace v rámci členských 
států.

Pozměňovací návrh 338
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pracovníci provozovatele 
infrastruktury, kteří mají k dispozici 
obchodně citlivé informace týkající se 
přidělování a zpoplatňování, nesmí po 
dobu tří let přejít k železničnímu podniku.

Or. Or.
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Odůvodnění

Pracovníci mající k dispozici obchodně citlivé informace týkající se přidělování 
a zpoplatňování mohou přejít k železničnímu podniku až po uplynutí tří let.

Pozměňovací návrh 339
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž jsou dotčena kritéria uvedená 
v příloze Ia, je přesun personálu mezi 
provozovateli infrastruktury 
a železničními podniky dovolen pod 
podmínkou řádného respektování zákazu 
předávání obchodně citlivých informací 
týkajících se hlavních funkcí.
Transfer zaměstnanců musí být v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a ustanoveními týkajícími se 
zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek 
a práv pracovníků a nesmí vést 
k jakémukoli zhoršení sociálních 
a pracovních podmínek pracovníků.

Or. Or.

Odůvodnění

Toto ustanovení řeší otázku transferu zaměstnanců. Tyto transfery by měly být plně v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti, sociálních a pracovních 
podmínek a práv pracovníků. Předávání obchodně citlivých informací je zakázáno.

Pozměňovací návrh 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž jsou dotčena kritéria uvedená 
v příloze Ia, je přesun personálu mezi 
provozovateli infrastruktury 
a železničními podniky dovolen pod 
podmínkou řádného respektování zákazu 
předávání obchodně citlivých informací 
týkajících se hlavních funkcí.
Transfer zaměstnanců musí být v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a ustanoveními týkajícími se 
zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek 
a práv pracovníků a nesmí vést 
k jakémukoli zhoršení sociálních 
a pracovních podmínek pracovníků.

Or. Or.

Odůvodnění

Toto ustanovení řeší otázku transferu zaměstnanců. Tyto transfery by měly být plně v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti, sociálních a pracovních 
podmínek a práv pracovníků. Předávání obchodně citlivých informací je zakázáno.

Pozměňovací návrh 341
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy rozvíjejí vnitrostátní 
železniční infrastruktury, přičemž, pokud 
je to nutné, berou v úvahu obecné 
požadavky Unie. Za tímto účelem zveřejní 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost strategii rozvoje 
železniční infrastruktury s cílem uspokojit 
budoucí potřeby v oblasti mobility; 
strategie bude založena na zdravém 
a udržitelném financování železničního 
systému. Strategie zahrne období nejméně 
pěti let a může být prodloužena.

1. Členské státy rozvíjejí vnitrostátní 
železniční infrastruktury, přičemž, pokud 
je to nutné, berou v úvahu obecné 
požadavky Unie. Za tímto účelem zveřejní 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost strategii rozvoje 
železniční infrastruktury – jež bude 
projednána s dotčenými místními 
a regionálními orgány a s dalšími 
zainteresovanými stranami – s cílem 
uspokojit budoucí potřeby v oblasti 
mobility; strategie bude založena na 
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zdravém a udržitelném financování 
železničního systému. Strategie zahrne 
období nejméně pěti let a může být 
prodloužena.

Or. es

Odůvodnění

Zapojení dotčených účastníků je potřebné pro účinnější vypracovávání projektů. Zkušenosti 
ukazují, že otevřenost přináší přidanou hodnotu počátečním projektům a usnadňuje jejich 
následné provádění.

Pozměňovací návrh 342
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy rozvíjejí vnitrostátní 
železniční infrastruktury, přičemž, pokud 
je to nutné, berou v úvahu obecné 
požadavky Unie. Za tímto účelem zveřejní 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost strategii rozvoje 
železniční infrastruktury s cílem uspokojit 
budoucí potřeby v oblasti mobility; 
strategie bude založena na zdravém 
a udržitelném financování železničního 
systému. Strategie zahrne období nejméně 
pěti let a může být prodloužena.

(1) Členské státy rozvíjejí vnitrostátní 
železniční infrastruktury, přičemž, pokud 
je to nutné, berou v úvahu obecné 
požadavky Unie. Za tímto účelem zveřejní 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost a po konzultaci se 
všemi zúčastněnými stranami, zejména 
odbory, odvětvovými odbory a zástupci 
uživatelů, strategii rozvoje železniční 
infrastruktury s cílem uspokojit budoucí 
potřeby v oblasti mobility; strategie bude 
založena na zdravém a udržitelném 
financování železničního systému. 
Strategie zahrne období nejméně deseti let, 
s pětiletými prozatímními cíli, a může být 
prodloužena.

Or. ro

Odůvodnění

Jelikož existuje výrazná potřeba investic do železniční infrastruktury, je potřeba, aby strategie 
rozvoje vnitrostátních železničních systémů pokrývala nejméně desetileté období, 
s prozatímními cíli každých pět let. Všechny zúčastněné strany by se měly zúčastnit vytváření 
této strategie, zejména pak odbory, odvětvové odbory a zástupci uživatelů.
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Pozměňovací návrh 343
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou provozovateli 
infrastruktury za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy 
poskytnout také prostředky v přiměřeném 
poměru k jeho úkolům, velikosti 
infrastruktury a finanční náročnosti, 
zejména na úhradu nových investic.

2. Aniž je dotčen rámec zpoplatnění 
stanovený v článcích 31 a 32, poskytnou 
členské státy provozovateli infrastruktury 
za podmínek stanovených v článcích 93, 
107 a 108 Smlouvy prostředky 
v přiměřeném poměru k jeho úkolům, 
velikosti infrastruktury a finanční 
náročnosti, zejména na úhradu nových 
investic.

Or. Or.

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury mají příjem z poplatků a státního financování. Proto by mělo být 
jasně stanoveno – aniž je dotčení rámec zpoplatnění –, že členské státy jsou povinny 
financovat zbývající potřeby provozovatelů infrastruktury s cílem zajistit rozvoj železniční 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 344
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou provozovateli 
infrastruktury za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy 
poskytnout také prostředky v přiměřeném 
poměru k jeho úkolům, velikosti 
infrastruktury a finanční náročnosti, 
zejména na úhradu nových investic.

2. Pokud příjmy nepostačují k pokrytí 
finančních potřeb provozovatele 
infrastruktury a aniž je dotčen rámec 
zpoplatnění stanovený v článcích 31 a 32, 
poskytnou členské státy provozovateli 
infrastruktury za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy 
prostředky v přiměřeném poměru k jeho 
úkolům, velikosti infrastruktury a finanční 
náročnosti, zejména na úhradu nových 
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investic.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 345
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou provozovateli 
infrastruktury za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy 
poskytnout také prostředky v přiměřeném 
poměru k jeho úkolům, velikosti 
infrastruktury a finanční náročnosti, 
zejména na úhradu nových investic.

2. Členské státy poskytnou provozovateli 
infrastruktury – aniž jsou dotčeny články 
31 a 32 a za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy –
prostředky v přiměřeném poměru k jeho 
úkolům, velikosti infrastruktury a finanční 
náročnosti, zejména na úhradu nových 
investic.

Or. Or.

Odůvodnění

V zájmu podpory rozvoje železniční infrastruktury a zajištění zdravé finanční struktury 
provozovatelů infrastruktury a v souladu s volbou, kterou v oblasti dopravní politiky provedly 
členské státy, pomůže toto vyjasnění provozovatelům infrastruktury rovněž ke správnému 
uplatňování rámce zpoplatnění stanoveného v článcích 31 a 32.

Pozměňovací návrh 346
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou provozovateli 
infrastruktury za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy 
poskytnout také prostředky v přiměřeném 
poměru k jeho úkolům, velikosti 
infrastruktury a finanční náročnosti, 

2. Pokud příjmy nepostačují k pokrytí 
finančních potřeb provozovatele 
infrastruktury a aniž je dotčen rámec 
zpoplatnění stanovený v článcích 31 a 32, 
poskytnou členské státy provozovateli 
infrastruktury za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy 
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zejména na úhradu nových investic. prostředky v přiměřeném poměru k jeho 
úkolům, velikosti infrastruktury a finanční 
náročnosti, zejména na úhradu nových 
investic.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 347
Mathieu Grosch

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou provozovateli 
infrastruktury za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy 
poskytnout také prostředky v přiměřeném 
poměru k jeho úkolům, velikosti 
infrastruktury a finanční náročnosti, 
zejména na úhradu nových investic.

2. Členské státy poskytnou provozovateli 
infrastruktury za podmínek stanovených 
v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy také 
prostředky v přiměřeném poměru k jeho 
úkolům, velikosti infrastruktury a finanční 
náročnosti, zejména na úhradu nových 
investic.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 348
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
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Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
žadatelé před schválením obchodního 
plánu konzultováni. Regulační subjekt
uvedený v článku 55 vydá nezávazné 
stanovisko, zda je obchodní plán pro 
dosažení těchto cílů přiměřený.

Provozovatel infrastruktury zajistí, aby 
bylo s žadateli a příslušnými orgány 
uvedenými v nařízení č. 1370/2007/ES 
před schválením obchodního plánu 
nediskriminujícím způsobem 
konzultováno ve věci podmínek přístupu 
k infrastruktuře a jejího využívání a ve 
věci povahy, poskytování a rozvoje 
infrastruktury. Regulační orgán uvedený 
v článku 55 vydá nezávazné stanovisko, 
zda obchodní plán nediskriminuje 
žadatele.

Or. fr

Odůvodnění

S žadateli usilujícími o přidělení kapacity infrastruktury ze strany provozovatele 
infrastruktury by mělo být v zájmu tohoto odvětví konzultováno ve věci těch částí obchodního 
plánu, které mají vliv na přístup k infrastruktuře, její využívání, poskytování a rozvoj. Je 
důležité, aby tyto konzultace byly vedeny nediskriminujícím způsobem. Regulační subjekt by 
měl vydat stanovisko k otázce, zda obchodní plán nečiní rozdíly mezi žadateli.

Pozměňovací návrh 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
žadatelé před schválením obchodního
plánu konzultováni. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 vydá nezávazné 

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
žadatelé před schválením investičního
plánu konzultováni. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 vydá nezávazné 



AM\870642CS.doc 123/185 PE467.166v01-00

CS

stanovisko, zda je obchodní plán pro 
dosažení těchto cílů přiměřený.

stanovisko, zda je obchodní plán pro 
dosažení těchto cílů přiměřený.

Or. fr

Pozměňovací návrh 350
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
žadatelé před schválením obchodního 
plánu konzultováni. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 vydá nezávazné 
stanovisko, zda je obchodní plán pro 
dosažení těchto cílů přiměřený.

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
potenciální či stávající žadatelé před 
schválením obchodního plánu 
konzultováni.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace je nutno vést s dotčenými potenciálními žadateli a regulační subjekt nemůže při 
poskytování stanoviska jakožto technický rozhodce v případě sporů nahradit příslušné 
zastupující subjekty členského státu.

Pozměňovací návrh 351
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
žadatelé před schválením obchodního 
plánu konzultováni. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 vydá nezávazné 
stanovisko, zda je obchodní plán pro 
dosažení těchto cílů přiměřený.

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
žadatelé před schválením obchodního 
plánu konzultováni. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 zajistí správné 
uplatňování relevantních právních 
předpisů.

Or. nl

Odůvodnění

Regulační subjekty jsou odpovědné za sledování, nevytvářejí politiku.

Pozměňovací návrh 352
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 

3. 3. V rámci všeobecné státní politiky 
a s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1 
přijme provozovatel infrastruktury 
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
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Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
žadatelé před schválením obchodního
plánu konzultováni. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 vydá nezávazné 
stanovisko, zda je obchodní plán pro 
dosažení těchto cílů přiměřený.

Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli 
žadatelé před schválením investičního 
plánu nediskriminačním způsobem
konzultováni. Regulační subjekt uvedený 
v článku 55 vydá nezávazné stanovisko, 
zda obchodní plán nečiní rozdíly mezi 
žadateli.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 353
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby za běžných 
obchodních podmínek a za období, které 
není delší než tři roky, vykazovaly účty 
provozovatele infrastruktury 
přinejmenším rovnováhu mezi příjmy 
z poplatků za infrastrukturu, zisky 
z ostatních obchodních činností a státními 
dotacemi na straně jedné a náklady na 
infrastrukturu na straně druhé, včetně 
případných záloh od státu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zbytečné a příliš normativní ustanovení.

Pozměňovací návrh 354
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby za běžných 
obchodních podmínek a za období, které 

Členské státy zajistí, aby za běžných 
obchodních podmínek a za přiměřené 
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není delší než tři roky, vykazovaly účty 
provozovatele infrastruktury přinejmenším 
rovnováhu mezi příjmy z poplatků za 
infrastrukturu, zisky z ostatních 
obchodních činností a státními dotacemi na 
straně jedné a náklady na infrastrukturu na 
straně druhé, včetně případných záloh od 
státu.

období vykazovaly účty provozovatele 
infrastruktury přinejmenším rovnováhu 
mezi příjmy z poplatků za infrastrukturu, 
zisky z ostatních obchodních činností 
a státními dotacemi na straně jedné 
a náklady na infrastrukturu na straně druhé, 
včetně případných záloh od státu.

Or. Or.

Odůvodnění

Stávající znění ve směrnice 2001/14 je méně normativní a ponechává členskými státům 
odpovědnost za posuzování účtů provozovatelů infrastruktury.

Pozměňovací návrh 355
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby za běžných 
obchodních podmínek a za období, které 
není delší než tři roky, vykazovaly účty 
provozovatele infrastruktury přinejmenším 
rovnováhu mezi příjmy z poplatků za 
infrastrukturu, zisky z ostatních 
obchodních činností a státními dotacemi na 
straně jedné a náklady na infrastrukturu na 
straně druhé, včetně případných záloh od 
státu.

Členské státy zajistí, aby za běžných 
obchodních podmínek nevykazovaly účty 
provozovatele infrastruktury finanční 
schodek po více než dva roky po sobě 
a vykazovaly přinejmenším rovnováhu 
mezi příjmy z poplatků za infrastrukturu, 
soukromými finančními prostředky, zisky 
z ostatních obchodních činností a státními 
dotacemi na straně jedné a náklady na 
infrastrukturu na straně druhé, včetně 
případných záloh od státu, každoročních 
úrokových sazeb a udržitelného 
financování obnovy dlouhodobých aktiv.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 356
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen možný dlouhodobý cíl 
pokrytí nákladů na infrastrukturu všech 
druhů dopravy na základě řádné, 
nediskriminační hospodářské soutěže 
mezi různými druhy dopravy 
spotřebitelem, pokud je železniční doprava 
schopna konkurovat ostatním druhům 
dopravy, může členský stát v rámci zásad 
zpoplatnění podle článků 31 a 32 
požadovat po provozovateli infrastruktury 
vyrovnání jeho rozpočtu bez státního 
příspěvku.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Bez jakéhokoli účinného zapojení podniků do jiných druhů dopravy s cílem pokrýt náklady na 
infrastruktury nemá odkaz na „řádnou hospodářskou soutěž“ žádný význam.

Pozměňovací návrh 357
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozvaze útvaru mohou být do úplného 
splacení účtovány všechny půjčky, které 
podnik přijal na financování investic nebo 
na krytí provozních schodků vzniklých 
z poskytování železničních služeb nebo ze 
správy železniční infrastruktury. K dluhům 
z činnosti dceřiných společností se 
nepřihlíží . 

V rozvaze útvaru mohou být do úplného 
splacení účtovány všechny půjčky, které 
podnik přijal na financování investic nebo 
na krytí provozních schodků vzniklých 
z poskytování železničních služeb nebo ze 
správy železniční infrastruktury.

Or. ro
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Odůvodnění

V zájmu zajištění transparentního snížení zadluženosti železničních podniků je nutno přihlížet 
rovněž k dluhům vzniklým z činnosti jejich dceřiných společností.

Pozměňovací návrh 358
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na dluhy 
či dlužné úroky z takových dluhů, které 
podnikům vznikly po 15. březnu 2001 
nebo datu přistoupení k Unii u států, které 
k Unii přistoupily po 15. březnu 2001.

(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na dluhy 
či dlužné úroky z takových dluhů, které 
podnikům vznikly po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Úkol vytvořit pro železniční podniky zdraví finanční rámec a osvobodit je od zátěže 
historických dluhů je nadále zásadní. I přes ustanovení přijatá již v roce 1991 (směrnice 
91/440/EHS) se to v řadě zemí dosud nepodařilo. Má-li být železničnímu odvětví poskytnuta 
účinná podpora, je nutné snížit míru jeho zadlužení. V této souvislosti je stanovené datum, tj. 
15. března 2001 nebo datum přistoupení v případě nových členských států, příliš vzdálené.

Pozměňovací návrh 359
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železničním podnikům, na něž se vztahuje 
tato směrnice, se udělí právo na přístup 
k infrastruktuře ve všech členských státech 
pro účely provozování mezinárodní osobní 
dopravy. Železniční podniky mají 
v průběhu mezinárodní osobní dopravy 
oprávnění k nástupu cestujících na 
kterékoli stanici umístěné na mezinárodní

Železničním podnikům, na něž se vztahuje 
tato směrnice, se udělí právo na přístup 
k infrastruktuře ve všech členských státech 
pro účely provozování mezinárodní osobní 
dopravy. Železniční podniky mají 
oprávnění k nástupu cestujících na 
kterékoli stanici umístěné na trase 
a výstupu cestujících na jiné takové stanici, 
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trase a výstupu cestujících na jiné takové 
stanici, včetně stanic umístěných v témže 
členském státě.

včetně stanic umístěných v témže členském 
státě.

Or. Or.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zahrnutí liberalizace vnitrostátního trhu s osobní 
dopravou. Neměli bychom čekat na návrh Evropské komise v roce 2012, a zahrnout další 
otevření evropského trhu hospodářské soutěži již do stávajícího přepracovaného znění 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železničním podnikům, na něž se vztahuje 
tato směrnice, se udělí právo na přístup 
k infrastruktuře ve všech členských státech 
pro účely provozování mezinárodní osobní 
dopravy. Železniční podniky mají 
v průběhu mezinárodní osobní dopravy 
oprávnění k nástupu cestujících na 
kterékoli stanici umístěné na mezinárodní 
trase a výstupu cestujících na jiné takové 
stanici, včetně stanic umístěných v témže 
členském státě.

Železničním podnikům, na něž se vztahuje 
tato směrnice, se udělí právo na přístup 
k infrastruktuře ve všech členských státech 
pro účely provozování mezinárodní 
a vnitrostátní osobní dopravy.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti ustanovení na vnitrostátní 
osobní dopravu.

Pozměňovací návrh 361
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na přístup k infrastruktuře 
členských států, u nichž podíl na 
mezinárodní železniční přepravě osob 
tvoří více než polovinu Ö obratu z osobní 
dopravy Õ železničních podniků v daném 
členském státě, se udělí nejpozději 31. 
prosince 2011.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zahrnutí liberalizace vnitrostátního trhu s osobní 
dopravou. Neměli bychom čekat na návrh Evropské komise v roce 2012, a zahrnout další 
otevření evropského trhu hospodářské soutěži již do stávajícího přepracovaného znění 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na přístup k infrastruktuře 
členských států, u nichž podíl na 
mezinárodní železniční přepravě osob 
tvoří více než polovinu Ö obratu z osobní 
dopravy Õ železničních podniků v daném 
členském státě, se udělí nejpozději 31. 
prosince 2011.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je zastaralý, neboť směrnice stanoví rovněž otevření vnitrostátní 
osobní dopravy.

Pozměňovací návrh 363
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na přístup k infrastruktuře členských 
států, u nichž podíl na mezinárodní 
železniční přepravě osob tvoří více než 
polovinu obratu z osobní dopravy 
železničních podniků v daném členském 
státě, se udělí nejpozději 31. prosince 
2011.

Právo na přístup k infrastruktuře členských 
států, u nichž podíl na mezinárodní 
železniční přepravě osob tvoří více než 
polovinu obratu z osobní dopravy 
železničních podniků v daném členském 
státě, se udělí nejpozději šest měsíců od 
data zveřejnění této směrnice.

Or. ro

Odůvodnění

Lhůty stanovené v této směrnici musí být realistické a zohledňovat čas potřebný pro její přijetí 
a zveřejnění v Úředním věstníku. 

Pozměňovací návrh 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
podle článku 55 na žádost příslušných 
orgánů nebo dotčených železničních 
podniků rozhodnou o tom, zda je hlavním 
účelem dané dopravní služby přeprava 
cestujících mezi stanicemi umístěnými 
v různých členských státech.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je nadbytečný, neboť směrnice stanoví otevření vnitrostátní osobní 
dopravy pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 365
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
podle článku 55 na žádost příslušných 
orgánů nebo dotčených železničních 
podniků rozhodnou o tom, zda je hlavním 
účelem dané dopravní služby přeprava 
cestujících mezi stanicemi umístěnými 
v různých členských státech.

vypouští se

Or. Or.

Pozměňovací návrh 366
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky pro přístup k železniční 
infrastruktuře nesmí v žádném případě 
vést k tomu, aby bylo cestujícím 
znemožněno získat informace o cestě 
z jednoho místa do druhého nebo zakoupit 
jízdenku pro tuto cestu, a to bez ohledu na 
počet provozovatelů železniční dopravy 
provozujících – na celé trase nebo její 
části – osobní dopravu mezi těmito místy.

Or. ro

Odůvodnění

Podmínky pro přístup k železniční infrastruktuře nesmí v žádném případě vést k tomu, aby 
bylo cestujícím znemožněno získat informace o cestě z jednoho místa do druhého nebo 
zakoupit jízdenku pro tuto cestu, a to bez ohledu na počet provozovatelů železniční dopravy 
provozujících – na celé trase nebo její části – osobní dopravu mezi těmito místy.

Pozměňovací návrh 367
Gilles Pargneaux
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí opatření, 
která stanoví podrobnosti postupu 
a kritéria, která se mají použít při 
uplatňování tohoto odstavce. Uvedená 
opatření, která mají zajistit provádění této 
směrnice za jednotných podmínek, se 
přijmou jako prováděcí opatření v souladu 
s čl. 63 odst. 3.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Komise by neměla být vybavena nepřiměřenými prostředky pro působení záležitostech 
týkajících se vnitrostátní železniční dopravy.

Pozměňovací návrh 368
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí opatření, 
která stanoví podrobnosti postupu 
a kritéria, která se mají použít při 
uplatňování tohoto odstavce. Uvedená 
opatření, navržená k zajištění provádění 
této směrnice za jednotných podmínek, se 
přijmou jako prováděcí opatření v souladu 
s čl. 63 odst. 3.

vypouští se

Or. Or.

Pozměňovací návrh 369
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí opatření, 
která stanoví podrobnosti postupu 
a kritéria, která se mají použít při 
uplatňování tohoto odstavce. Uvedená 
opatření, navržená k zajištění provádění 
této směrnice za jednotných podmínek, se 
přijmou jako prováděcí opatření v souladu 
s čl. 63 odst. 3.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Opatření a aktualizovaná kritéria pro provedení této směrnice by měla být přijata postupem 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Článek 10 – odstavec 2 – pododstavce 4 a a 4 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železničním podnikům je ve smyslu této 
směrnice kromě toho do 12 měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost udělen za 
srovnatelných, nediskriminačních 
a transparentních podmínek přístup 
k infrastruktuře ve všech členských 
státech za účelem poskytování všech 
druhů služeb osobní železniční dopravy, 
aniž jsou dotčeny již uzavřené smlouvy na 
veřejné služby, jejichž platnost skončí až 
jejich vypršením.
Ustanovení tohoto odstavce nevyžadují, 
aby členský stát udělil před uplynutím této 
dvanáctiměsíční lhůty od vstupu směrnice 
v platnost právo přístupu pro účely 
provozování vnitrostátní osobní dopravy 
železničním podnikům a jimi přímo nebo 
nepřímo ovládaným společnostem 
licencovaným v členském státě, v němž 
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nejsou práva přístupu podobné povahy 
udělována.

Or. it

Odůvodnění

Železniční doprava je jedním z mála odvětví, v nichž jednotný trh dosud nebyl dokončen. 
Proces otevírání trhu by měl být rozšířena na liberalizaci vnitrostátních železničních služeb. 
Potřebná je rovněž doložka o vzájemnosti, jež bude chránit trhy, které již byly liberalizovány 
během přechodného období vedoucího k úplnému dokončení vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 371
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou omezit právo na 
přístup stanovené v článku 10 týkající se 
spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na 
něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby v souladu s platnými 
právními předpisy Unie. Toto omezení 
nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici 
nacházející se na trase mezinárodní 
dopravy a výstupu cestujících na jiné 
takové stanici, včetně stanic umístěných 
v témže členském státě, s výjimkou 
případů, kdy by uplatnění tohoto práva 
ohrozilo hospodářskou vyváženost
smlouvy na veřejné služby.

1. Členské státy mohou omezit právo na 
přístup stanovené v článku 10 týkající se 
spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na 
něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby v souladu s platnými 
právními předpisy Unie. Toto omezení 
nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici 
nacházející se na trase mezinárodní 
dopravy a výstupu cestujících na jiné 
takové stanici, včetně stanic umístěných 
v témže členském státě, s výjimkou 
případů, kdy by uplatnění tohoto práva 
ohrozilo obecný režim smlouvy na veřejné 
služby.

Or. fr

Odůvodnění

Přednost by měla být dána volbě služeb obecného zájmu.

Pozměňovací návrh 372
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou omezit právo na 
přístup stanovené v článku 10 týkající se 
spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na 
něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby v souladu s platnými 
právními předpisy Unie. Toto omezení 
nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici 
nacházející se na trase mezinárodní 
dopravy a výstupu cestujících na jiné 
takové stanici, včetně stanic umístěných 
v témže členském státě, s výjimkou 
případů, kdy by uplatnění tohoto práva 
ohrozilo hospodářskou vyváženost 
smlouvy na veřejné služby.

1. Členské státy mohou omezit právo na 
přístup stanovené v článku 10 týkající se 
spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na 
něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby v souladu s platnými 
právními předpisy Unie. Toto omezení 
nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici 
nacházející se na trase, včetně stanic 
umístěných v témže členském státě, 
s výjimkou případů, kdy by uplatnění 
tohoto práva ohrozilo hospodářskou 
vyváženost smlouvy na veřejné služby.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 373
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou omezit právo na 
přístup stanovené v článku 10 týkající se 
spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na 
něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby v souladu s platnými 
právními předpisy Unie. Toto omezení 
nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici 
nacházející se na trase mezinárodní 
dopravy a výstupu cestujících na jiné 
takové stanici, včetně stanic umístěných 
v témže členském státě, s výjimkou 
případů, kdy by uplatnění tohoto práva 
ohrozilo hospodářskou vyváženost 
smlouvy na veřejné služby.

1. Členské státy nebo dotčené příslušné 
místní orgány uzavírající smlouvy na 
veřejné služby mohou omezit právo na 
přístup stanovené v článku 10 týkající se 
spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na 
něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby v souladu s platnými 
právními předpisy Unie. Toto omezení 
nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici 
nacházející se na trase mezinárodní 
dopravy a výstupu cestujících na jiné 
takové stanici, včetně stanic umístěných 
v témže členském státě, s výjimkou 
případů, kdy by uplatnění tohoto práva 
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ohrozilo sociálně-ekonomickou
vyváženost a cíle politiky soudržnosti 
stanovené ve smlouvě na veřejné služby.

Or. Or.

Odůvodnění

Politiku sociální soudržnosti a související cíle v oblasti dopravy stanovení ve smlouvě 
o veřejných službách je potřeba při rozhodování o právu na přístup nebo o oprávnění 
k nástupu cestujících zohlednit.

Pozměňovací návrh 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou omezit právo na 
přístup stanovené v článku 10 týkající se 
spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na 
něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby v souladu s platnými 
právními předpisy Unie. Toto omezení 
nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici 
nacházející se na trase mezinárodní 
dopravy a výstupu cestujících na jiné 
takové stanici, včetně stanic umístěných 
v témže členském státě, s výjimkou 
případů, kdy by uplatnění tohoto práva 
ohrozilo hospodářskou vyváženost 
smlouvy na veřejné služby.

1. Členské státy mohou omezit právo na 
přístup stanovené v článku 10 týkající se 
spojů mezi výchozí a cílovou stanicí, na 
něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby v souladu s platnými 
právními předpisy Unie. Toto omezení 
nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici 
nacházející se na trase mezinárodní 
dopravy a výstupu cestujících na jiné 
takové stanici, včetně stanic umístěných 
v témže členském státě nebo na trase 
vnitrostátní dopravy, s výjimkou případů, 
kdy by uplatnění tohoto práva ohrozilo 
hospodářskou vyváženost služeb, na něž se 
vztahuje smlouva na veřejné služby.

Or. it

Pozměňovací návrh 375
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podmínky pro přístup k železniční 
infrastruktuře nesmí vést k tomu, aby bylo 
cestujícím znemožněno získat informace 
o cestě z jednoho místa do druhého nebo 
zakoupit jízdenku pro tuto cestu, a to bez 
ohledu na počet provozovatelů železniční 
dopravy provozujících – na celé trase 
nebo její části – osobní dopravu mezi 
těmito místy.

Or. ro

Odůvodnění

Podmínky pro přístup k železniční infrastruktuře nesmí vést k tomu, aby bylo cestujícím 
znemožněno získat informace o cestě z jednoho místa do druhého nebo zakoupit jízdenku pro 
tuto cestu, a to bez ohledu na počet provozovatelů železniční dopravy provozujících – na celé 
trase nebo její části – osobní dopravu mezi těmito místy.

Pozměňovací návrh 376
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
uvedené v článku 55 rozhodnou na základě 
objektivní hospodářské analýzy a na 
základě předem stanovených kritérií o tom, 
zda je hospodářská vyváženost smlouvy na 
veřejné služby ohrožena, a to na žádost 
kteréhokoliv z těchto subjektů:

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
uvedené v článku 55 rozhodnou na základě 
objektivní hospodářské analýzy a na 
základě předem stanovených kritérií o tom, 
zda je obecný režim smlouvy na veřejné 
služby ohrožen, a to na žádost kteréhokoliv 
z těchto subjektů:

Or. fr

Odůvodnění

Přednost by měla být dána volbě služeb obecného zájmu a posílení zástupců uživatelů 
a pracovníků.
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Pozměňovací návrh 377
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
uvedené v článku 55 rozhodnou na základě 
objektivní hospodářské analýzy a na 
základě předem stanovených kritérií o tom, 
zda je hospodářská vyváženost smlouvy na 
veřejné služby ohrožena, a to na žádost 
kteréhokoliv z těchto subjektů:

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
uvedené v článku 55 mohou být na základě 
objektivní analýzy a na základě předem 
stanovených kritérií požádány 
o rozhodnutí v případě sporu vzniklého 
ohledně rozhodnutí přijatého orgánem na 
základě ustanovení odstavce 1, a to na 
žádost kteréhokoliv z těchto subjektů:

Or. Or.

Odůvodnění

Regulační subjekt je žádán o zásah pouze v případě sporu.

Pozměňovací návrh 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
uvedené v článku 55 rozhodnou na základě 
objektivní hospodářské analýzy a na 
základě předem stanovených kritérií o tom, 
zda je hospodářská vyváženost smlouvy na 
veřejné služby ohrožena, a to na žádost 
kteréhokoliv z těchto subjektů:

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
uvedené v článku 55 rozhodnou na základě 
objektivní hospodářské analýzy a na 
základě předem stanovených kritérií o tom, 
zda je hospodářská vyváženost služeb, na 
něž se vztahuje smlouva na veřejné služby,
ohrožena, a to na žádost kteréhokoliv 
z těchto subjektů:

Or. it

Pozměňovací návrh 379
Gilles Pargneaux
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sdružení zastupujícího uživatele 
a zaměstnance.

Or. fr

Odůvodnění

Přednost by měla být dána volbě služeb obecného zájmu a posílení zástupců uživatelů 
a pracovníků.

Pozměňovací návrh 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 
odůvodněně požadované k dosažení 
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději však 
dva měsíce po obdržení všech důležitých 
informací.

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 
odůvodněně požadované k dosažení 
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději však 
20 pracovních dnů po obdržení žádosti.

Or. Or.

Odůvodnění

Je zásadní, aby železniční společnosti včas obdržely rozhodnutí o svých žádostech o používání 
trasy, jakož i své žádosti o rozhodčí řízení.
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Pozměňovací návrh 381
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 
odůvodněně požadované k dosažení 
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději 
však dva měsíce po obdržení všech 
důležitých informací.

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 
odůvodněně požadované k dosažení 
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů ve lhůtě
dvou týdnů po obdržení všech důležitých 
informací.

Or. Or.

Odůvodnění

Naším optimálním cílem by měla být dvoutýdenní lhůta.

Pozměňovací návrh 382
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 
odůvodněně požadované k dosažení 
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději však

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 
odůvodněně požadované k dosažení 
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději však
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dva měsíce po obdržení všech důležitých 
informací.

jeden měsíc po obdržení všech důležitých 
informací.

Or. de

Odůvodnění

Klíčové měřítko pro posuzování účinnosti regulačního subjektu je rychlost, jakou přijímá 
rozhodnutí. Proto by měla být rozhodnutí, a případně nápravná opatření přijímána do 
jednoho měsíce.

Pozměňovací návrh 383
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 
odůvodněně požadované k dosažení
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději však 
dva měsíce po obdržení všech důležitých 
informací.

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům veškeré informace, které 
požadují pro přijetí odpovídajícího
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději však 
dva měsíce po obdržení všech důležitých 
informací.

Or. es

Odůvodnění

Přijetí správného rozhodnutí předpokládá znalost veškerých informací.

Pozměňovací návrh 384
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout prováděcí 
opatření, která stanoví podrobnosti 
postupu a kritéria, která se mají použít při 
uplatňování odstavce 1, 2 a 3 tohoto 
článku. Uvedená opatření, která mají 
zajistit provádění této směrnice za 
jednotných podmínek, se přijmou jako 
prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 
3.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Komise by neměla být vybavena nepřiměřenými prostředky pro působení záležitostech 
týkajících se vnitrostátní železniční dopravy.

Pozměňovací návrh 385
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout prováděcí 
opatření, která stanoví podrobnosti 
postupu a kritéria, která se mají použít při 
uplatňování odstavce 1, 2 a 3 tohoto 
článku. Uvedená opatření, jež mají zajistit 
provádění této směrnice za jednotných 
podmínek, se přijmou jako prováděcí 
opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Opatření a aktualizovaná kritéria by měla být provedena postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 386
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy rovněž mohou omezit 
oprávnění k nástupu a výstupu cestujících 
na trase mezinárodní osobní dopravy na 
stanicích v témže státě, pokud bylo výlučné 
právo přepravovat cestující mezi těmito 
stanicemi uděleno v rámci koncesní 
smlouvy uzavřené před 4. prosincem 2007 
na základě postupu spravedlivého 
výběrového řízení a v souladu 
s odpovídajícími zásadami práva Unie. 
Toto omezení může platit po původní dobu 
trvání takové smlouvy nebo patnáct let 
podle toho, která lhůta uplyne dříve.

5. Členské státy rovněž mohou omezit 
oprávnění k nástupu a výstupu cestujících 
na stanicích v témže státě, pokud bylo 
výlučné právo přepravovat cestující mezi 
těmito stanicemi uděleno v rámci koncesní 
smlouvy uzavřené před 4. prosincem 2007 
na základě postupu spravedlivého 
výběrového řízení a v souladu 
s odpovídajícími zásadami práva Unie. 
Toto omezení může platit po původní dobu 
trvání takové smlouvy nebo patnáct let 
podle toho, která lhůta uplyne dříve.

Or. Or.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zahrnutí liberalizace vnitrostátního trhu s osobní 
dopravou. Neměli bychom čekat na návrh Evropské komise v roce 2012, a zahrnout další 
otevření evropského trhu hospodářské soutěži již do stávajícího přepracovaného znění 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy rovněž mohou omezit 
oprávnění k nástupu a výstupu cestujících 
na trase mezinárodní osobní dopravy na 
stanicích v témže státě, pokud bylo výlučné 
právo přepravovat cestující mezi těmito 
stanicemi uděleno v rámci koncesní 
smlouvy uzavřené před 4. prosincem 2007 
na základě postupu spravedlivého 
výběrového řízení a v souladu 
s odpovídajícími zásadami práva Unie. 

5. Členské státy rovněž mohou omezit 
oprávnění k nástupu a výstupu cestujících 
na trase mezinárodní a/nebo vnitrostátní 
osobní dopravy na stanicích v témže státě, 
pokud bylo výlučné právo přepravovat 
cestující mezi těmito stanicemi uděleno 
v rámci koncesní smlouvy uzavřené před 4. 
prosincem 2007 na základě postupu 
spravedlivého výběrového řízení 
a v souladu s odpovídajícími zásadami 
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Toto omezení může platit po původní dobu 
trvání takové smlouvy nebo patnáct let 
podle toho, která lhůta uplyne dříve.

práva Unie. Toto omezení může platit po 
původní dobu trvání takové smlouvy nebo 
patnáct let podle toho, která lhůta uplyne 
dříve.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti ustanovení na vnitrostátní 
osobní dopravu.

Pozměňovací návrh 388
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise uloží Evropské agentuře pro 
železnice, aby vypracovala srovnávací 
analýzu týkající se stanovování výše 
poplatků v členských státech s cílem 
vytvořit jednotnou metodu jejich výpočtu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 389
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Železniční podniky mají na 
nediskriminačním základě nárok na
minimální přístupový balík stanovený 
v příloze III bodě 1.

1. Provozovatelé infrastruktury poskytují 
železničním podnikům na 
nediskriminačním základě minimální 
přístupový balík stanovený v příloze III 
bodě 1.

Or. Or.
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Pozměňovací návrh 390
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Železniční podniky mají na 
nediskriminačním základě nárok na
minimální přístupový balík stanovený
v příloze III bodě 1.

1. Provozovatelé infrastruktury poskytují 
železničním podnikům na 
nediskriminačním základě služby 
stanovené v příloze III.

Or. Or.

Odůvodnění

Cenné vyjasnění textu s cílem zdůraznit, že první krok umožňující přístup spadá do 
odpovědnosti provozovatelů infrastruktury.

Pozměňovací návrh 391
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Železniční podniky mají na 
nediskriminačním základě nárok na
minimální přístupový balík stanovený 
v příloze III bodě 1.

1. Provozovatelé infrastruktury poskytují 
železničním podnikům na 
nediskriminačním základě minimální 
přístupový balík stanovený v příloze III 
bodě 1.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 392
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Železniční podniky mají na 
nediskriminačním základě nárok na
minimální přístupový balík 
stanovený v příloze III bodě 1.

(1) Provozovatelé infrastruktury poskytují
na nediskriminačním základě železničním 
podnikům minimální přístupový balík 
stanovený v příloze III bodě 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 393
Gilles Pargneaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem.

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem a požadavky železničních 
podniků lze odmítnout, pouze pokud 
existují v rámci tržních podmínek 
přijatelné alternativy. Nejsou-li služby 
nabízeny jediným provozovatelem 
infrastruktury, vynaloží provozovatel 
infrastruktury s nejdelší dopravní trasou 
veškeré přijatelné úsilí k usnadnění 
poskytování těchto služeb.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ponechává povinnosti provozovatelů dopravních zařízení do doby, 
než Soudní dvůr rozhodne o podání učiněném Komisí.

Pozměňovací návrh 394
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem.

Přístup ke službám uvedeným v příloze III 
bodu 2 a jejich využívání je poskytováno
všemi provozovateli dopravních zařízení 
nediskriminačním způsobem, pokud jsou 
tyto služby považovány za hlavní zařízení 
podle článku 3 (článek 21a (nový)).

Or. fr

Odůvodnění

Přístup k infrastruktuře za účelem využití hlavních zařízení by měl být zaručen 
nediskriminačním způsobem.

Pozměňovací návrh 395
Juozas Imbrasas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem.

Provozovatelé dopravních zařízení 
poskytují železničním podnikům služby 
uvedené v příloze III bodu 2 
nediskriminačním způsobem a pod 
kontrolou regulačního subjektu.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 396
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 

Provozovatelé v oblasti železniční dopravy, 
kteří poskytují železničním podnikům 
dopravní zařízení uvedená v příloze III, by 
mohla být při této činnosti sledována 
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způsobem. regulačním subjektem, aby se zabránilo 
sporům či neodůvodněným prodlevám; 
v zájmu zajištění úplné transparentnosti 
a spravedlivého přístupu k zařízení 
provozovatelů v oblasti železniční dopravy, 
musí dotčený provozovatel, bez ohledu na 
to, zda vlastní integrovanou železniční 
skupinu nebo k takové skupině patří, vést 
oddělené účetnictví pro každé poskytované 
dopravní zařízení.

Or. Or.

Odůvodnění

Přístup a dostupnost dopravních zařízení je zásadní, aby bylo železničním podnikům 
umožněno fungovat; v zájmu zajištění transparentnosti poskytovatelů železniční dopravy, bez 
ohledu na jejich vlastnickou strukturu, musí tito poskytovatelé předkládat oddělené účetnictví 
bez ohledu na svou příslušnost k integrované skupině.

Pozměňovací návrh 397
Jörg Leichtfried

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem.

Provozovatelé dopravních zařízení 
poskytují železničním podnikům služby 
uvedené v příloze III bodu 2 
nediskriminačním způsobem a pod 
kontrolou regulačního subjektu.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 398
Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou Služby uvedené v příloze III bodu 2 
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poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem.

poskytují provozovatelé dopravních 
zařízení železničním podnikům 
nediskriminačním způsobem, nad nímž 
dohlíží regulační orgán.

Or. de

Pozměňovací návrh 399
Debora Serracchiani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem.

Přístup k infrastruktuře pro poskytování 
služeb uvedených v příloze III bodu 2 je 
poskytován všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 400
Mathieu Grosch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem.

Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení nediskriminačním 
způsobem, neboť se jedná o hlavní 
zařízení podle článku 3 (článek 21a 
(nový)).

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde 
o právní, organizační a rozhodovací 
stránku.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Vzhledem k ustanovení odst. 2 prvního pododstavce se jedná o nadbytečné ustanovení.

Pozměňovací návrh 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde 
o právní, organizační a rozhodovací 
stránku.

Provozovatelé dopravního zařízení vedou 
oddělené účetnictví pro každou kategorii 
dopravních zařízení uvedenou v příloze 
III bodu 2.

Or. Or.
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Pozměňovací návrh 403
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde 
o právní, organizační a rozhodovací 
stránku.

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, aby byla zajištěna 
transparentnost a nediskriminační přístup 
k hodnocení a využívání těchto služeb.
Tato nezávislost nemusí znamenat 
vytvoření samostatného subjektu pro 
dopravní zařízení. Příslušný vnitrostátní 
regulační subjekt kontroluje podmínky 
přístupu.

Or. fr

Odůvodnění

Úplné oddělení dopravních služeb nepovede ke spravedlivé hospodářské soutěži mezi těmito 
činnostmi. Povede k dalším organizačním nákladům, větší byrokracii a většímu 
administrativnímu zatížení. Pravomoci příslušných vnitrostátních regulačních subjektům by 
měly být posíleny, aby mohly kontrolovat, že rozhodnutí jsou přijímána transparentně a že 
nedochází k diskriminaci.

Pozměňovací návrh 404
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 

V zájmu zaručení plné transparentnosti 
a nediskriminačního přístupu 
k dopravním službám uvedeným v příloze 
III bodu 2 a poskytování služeb v těchto 
zařízeních vede provozovatel takového 
zařízení pro tato zařízení oddělené 
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takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde 
o právní, organizační a rozhodovací 
stránku.

účetnictví.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 405
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován
takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde 
o právní, organizační a rozhodovací 
stránku.

V zájmu zaručení plné transparentnosti 
a nediskriminačního přístupu 
k dopravním službám uvedeným v příloze 
III bodu 2 písm. a), b), c), e) a g) 
a poskytování služeb v těchto zařízeních, 
jsou v případě, že provozovatel dopravního 
zařízení je pod přímou či nepřímou 
kontrolou subjektu, který je rovněž činný 
a má dominantní postavení na 
vnitrostátním trhu služeb železniční 
dopravy, pro nějž je zařízení využíváno, 
provozovatelé těchto dopravních zařízení 
organizováni takovým způsobem, že jsou 
nezávislí na tomto subjektu či podniku.
Tato nezávislost nezahrnuje požadavek 
zřízení samostatné jednotky nebo podniku 
pro dopravní zařízení.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 406
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že provozovatel dopravního vypouští se
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zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde 
o právní, organizační a rozhodovací 
stránku.

Or. de

Odůvodnění

Ochota investovat do dopravních zařízení poklesne. Stavitel/provozovatel zařízení již nemůže 
pracovat s předpokladem, že bude schopen naplnit své vlastní potřeby, neboť třetí strany, 
o jejichž podnikatelských záměrech nic neví, a nemůže je posoudit, nutně získají přístup za 
podobných podmínek a uberou mu kapacitu. Provozovatel navíc ponese plné obchodní riziko 
související s fungováním dopravního zařízení. Taková ustanovení jsou neslučitelná 
s investováním a ukládají nepřiměřená omezení vlastnických práv. 

Pozměňovací návrh 407
Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde 
o právní, organizační a rozhodovací 
stránku.

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k železničnímu podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, že je nezávislý na 
železničním podniku, pokud jde o právní, 
organizační a rozhodovací stránku.

Or. it

Odůvodnění

Organizační nezávislost, jež by měla být požadována po provozovatelích dopravního zařízení, 
by měla být dána u železničních podniků, jelikož nezávislost, která je již požadována po 
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provozovatelích infrastruktury, zajišťuje nezávislost souvisejících zařízení.

Pozměňovací návrh 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud je nadbytek kapacity 
nedostatečný pro umožnění uspokojení 
těchto žádostí o přístup. Provozovatel 
dopravního zařízení musí předložit doklad 
o dostatečné volné kapacitě a musí 
prokázat její nedostatek. V případě sporu 
se může žadatel odvolat proti odmítnutí 
přístupu k regulačnímu subjektu.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 409
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením budou vyřízeny do 
lhůty, kterou pevně stanoví vnitrostátní 
regulační subjekt, a lze je odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.
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Or. Or.

Pozměňovací návrh 410
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením definovaným v čl. 
3 odst. 2 lze odmítnout, pouze pokud 
existují životaschopné alternativy v rámci 
tržních podmínek, nebo pokud regulační 
subjekt uvedený v článku 55 na základě 
podání a posouzení rozhodne, že je dán 
oprávněný důvod pro to, aby provozovatel 
služby odmítl přístup k požadované službě.
Pokud provozovatel napadne rozhodnutí 
regulačního orgánu, je oprávněn uvést 
své důvody odmítnutí přístupu.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise není dostatečně jasný, pokud jde o vymezení hlavních zařízení. Jasněji by měla 
být vymezena také úloha provozovatele při odmítnutí přístupu.

Pozměňovací návrh 411
Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 

Žádost železničního podniku o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. V případě 
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týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

odmítnutí žádosti je provozovatel 
dopravního zařízení povinen odůvodnit 
toto rozhodnutí žadateli a regulačnímu 
subjektu. Regulační subjekt přezkoumá 
uvedené důvody, a v případě potřeby 
přijme nápravné opatření. Článek 56 odst. 
5 druhý pododstavec se vztahuje na 
rozhodnutí přijatá regulačním subjektem.

Or. de

Odůvodnění

Přezkum důvodů rozhodnutí o odmítnutí žádosti a přijetí případných opatření je úkolem 
regulačního subjektu.

Pozměňovací návrh 412
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující žádajícím 
železničním podnikům provozovat 
příslušnou nákladní či osobní dopravu na 
téže nebo alternativní trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Z toho nevyplývá 
povinnost provozovatele dopravního 
zařízení k investicím s cílem uspokojit 
veškeré požadavky železničních podniků.
Důkazní břemeno týkající se existence 
životaschopné alternativy nese regulační 
subjekt. Poskytovatel služeb je povinen 
předložit důvody odmítnutí přístupu ke 
svému zařízení nebo k dotčené službě.

Or. Or.
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Pozměňovací návrh 413
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující žádajícím 
železničním podnikům provozovat 
příslušnou nákladní či osobní dopravu na 
téže nebo alternativní trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Z toho nevyplývá 
povinnost provozovatele v oblasti 
železniční dopravy k investicím s cílem 
uspokojit veškeré požadavky železničních 
podniků. Důkazní břemeno týkající se 
existence životaschopné alternativy nese 
regulační subjekt, aby se tak zabránilo 
sporům a zpožděním.

Or. Or.

Odůvodnění

Znalosti ohledně použití ekonomicky životaschopných alternativních tras by mohl mít 
v případě odmítnutí přístupu ze strany provozovatele v oblasti železniční dopravy 
provozujícího požadované dopravní zařízení regulační subjekt, který by rovněž mohl podávat 
návrhy v tomto smyslu.

Pozměňovací návrh 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
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přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

přijatelných podmínek. V případech sporu 
rozhodne regulační subjekt uvedený 
v článku 55 na základě informací 
předložených oběma stranami. 
Provozovatel dopravního zařízení 
v každém případě uvede důvody svého 
rozhodnutí o odmítnutí přístupu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 415
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek.

Or. de

Odůvodnění

Ochota investovat do dopravních zařízení poklesne. Stavitel/provozovatel zařízení již nemůže 
pracovat s předpokladem, že bude schopen naplnit své vlastní potřeby, neboť třetí strany, 
o jejichž podnikatelských záměrech nic neví, a nemůže je posoudit, nutně získají přístup za 
podobných podmínek a uberou mu kapacitu. Provozovatel navíc ponese plné obchodní riziko 
související s fungováním dopravního zařízení. Taková ustanovení jsou neslučitelná 
s investováním a ukládají nepřiměřená omezení vlastnických práv. 

Pozměňovací návrh 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Provozovatel 
dopravního zařízení je při odmítnutí 
přístupu ke svém dopravnímu zařízení 
povinen toto odmítnutí písemně 
odůvodnit.

Or. pl

Odůvodnění

Provozovatel dopravního zařízení, který odmítne přístup k zařízení, jež provozuje, nemůže mít 
povinnost prokázat, že existuje ekonomicky a technicky životaschopná alternativa, na kterou 
může žadatel přejít, aniž by mu vznikly podstatně vyšší náklady, neboť tento provozovatel 
nezná zařízení provozovaná jinými provozovateli.

Pozměňovací návrh 417
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení. Dopravním zařízení se rozumí 
dílny, údržbové budovy, zařízení a koleje, 
slepé koleje a seřaďovací koleje sloužící 
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k provozu údržbových budov a přístupu 
k nim a terminály a soukromá seřaďovací 
nádraží.

Or. de

Pozměňovací návrh 418
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením a službám lze 
odmítnout, pouze pokud existují 
životaschopné alternativy umožňující 
žádajícímu železničnímu podniku
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže nebo alternativní trase za 
ekonomicky přijatelných podmínek. Z toho 
nevyplývá povinnost provozovatele 
dopravního zařízení k investicím s cílem 
uspokojit veškeré požadavky železničních 
podniků. Důkazní břemeno týkající se 
existence životaschopné alternativy nese 
regulační subjekt. Poskytovatel služeb je 
povinen předložit důvody odmítnutí 
přístupu ke svému zařízení nebo k dotčené 
službě.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 419
Mathieu Grosch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
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pouze pokud existují životaschopné
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Důkazní břemeno 
týkající se existence životaschopné 
alternativy nese provozovatel dopravního 
zařízení.

pouze pokud existují životaschopné 
a přijatelné alternativy umožňující 
podnikům provozovat příslušnou nákladní 
či osobní dopravu na téže trase za 
ekonomicky přijatelných podmínek. 
Důkazní břemeno týkající se existence 
životaschopné alternativy nese 
provozovatel dopravního zařízení.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 420
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatel služeb železniční dopravy 
provozující zařízení je povinen předložit 
důvody odmítnutí přístupu ke svému 
zařízení nebo ke konkrétní dotčené službě.

Or. Or.

Odůvodnění

Je rozumné stanovit náležité odůvodnění, které pomůže při případném šetření regulačního 
subjektu.

Pozměňovací návrh 421
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
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vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní 
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku.

vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní 
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku. Není-li možné, aby 
byla příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo 
podniku, k němuž rovněž náleží 
provozovatel zařízení, vypracuje regulační 
subjekt společně se všemi dotčenými 
zúčastněnými stranami alternativní 
řešení.

Or. Or.

Odůvodnění

Není-li možné, aby byla příslušná část kapacity vyčleněna železničním podnikům jiným než 
těm, které jsou součástí subjektu nebo podniku, k němuž rovněž náleží provozovatel zařízení, 
vypracuje regulační subjekt společně se všemi dotčenými zúčastněnými stranami alternativní 
řešení.

Pozměňovací návrh 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
využije veškerou dostupnou volnou 
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možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo 
podniku, k němuž rovněž náleží 
provozovatel zařízení. Nově vybudovaná 
zařízení pro údržbu nebo nově 
vybudovaná jiná technická zařízení 
určená pro konkrétní nová kolejová 
vozidla však mohou být na dobu pěti let od 
jejich uvedení do provozu vyhrazena pro 
potřeby jednoho železničního podniku.

kapacitu k vyhovění žádostem o přístup.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 423
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 

Pokud provozovatel tohoto dopravního 
zařízení zjistí rozpory mezi různými 
požadavky, pokusí se je vyřešit tak, aby 
zajistil co možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření k prověření, zda žádost 
nebyla odmítnuta bez řádného důvodu, 
a pokud ano, zajistí, že je příslušná část 
kapacity vyčleněna železničním podnikům 
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k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní 
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku.

jiným než těm, které jsou součástí subjektu 
nebo podniku, k němuž rovněž náleží 
provozovatel zařízení. Pokud jsou však 
nová zařízení pro údržbu nebo nově 
vybudovaná jiná technická zařízení určená 
pro konkrétní nová kolejová vozidla jako 
součást smlouvy na veřejné služby podle 
nařízení (ES) č. 1370/2007, může být 
přednostní využívání těchto zařízení po 
dobu trvání této smlouvy vyhrazeno pro 
smluvního provozovatele, neboť je to 
nezbytné pro poskytování veřejné služby.
V ostatních případech mohou být tato 
zařízení na dobu deseti let od jejich 
uvedení do provozu vyhrazena pro potřeby 
jednoho železničního podniku. Veškerá 
volná kapacita však musí být dostupná 
všem ostatním provozovatelům železniční 
dopravy, na což dohlíží regulační subjekt.

Or. fr

Odůvodnění

Regulační subjekt by měl zkontrolovat platnost důvodů uvedených pro odmítnutí přístupu ke 
službám. Pokud žádné přijatelné důvody neexistují, může nařídit, aby byl žadateli umožněn
přístup k těmto službám. Aby se zabránilo kladení umělých překážek pro nové subjekty, měla 
by být volná kapacita přístupná pro všechny provozovatele.

Pozměňovací návrh 424
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
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subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo 
podniku, k němuž rovněž náleží 
provozovatel zařízení. Nově vybudovaná 
zařízení pro údržbu nebo nově 
vybudovaná jiná technická zařízení 
určená pro konkrétní nová kolejová 
vozidla však mohou být na dobu pěti let od 
jejich uvedení do provozu vyhrazena pro 
potřeby jednoho železničního podniku.

subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 425
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo 
podniku, k němuž rovněž náleží 
provozovatel zařízení. Nově vybudovaná 
zařízení pro údržbu nebo nově 
vybudovaná jiná technická zařízení 
určená pro konkrétní nová kolejová 
vozidla však mohou být na dobu pěti let od 

Pokud provozovatel železničního 
dopravního zařízení zjistí rozpory mezi 
různými požadavky, pokusí se je vyřešit 
tak, aby zajistil co možná nejlepší 
uspokojení všech požadavků. Pokud není 
dostupná žádná životaschopná alternativa 
a není možné vyhovět všem požadavkům 
na kapacitu příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření.
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jejich uvedení do provozu vyhrazena pro 
potřeby jednoho železničního podniku.

Or. Or.

Odůvodnění

Informace uchovávané regulačním subjektem a zahrnuté do zprávy o síti postačují pro 
nalezení řešení.

Pozměňovací návrh 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní 
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku.

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, posoudí regulační 
subjekt uvedený v článku 55, zda je 
zařízení nezbytné pro poskytování 
dopravních služeb, a v případě potřeby 
přijme z vlastní iniciativy nebo na základě 
stížnosti přiměřená opatření, aby zjistil, zda 
nebyla žádost odmítnuta bez dostatečného 
důvodu, a pokud tomu tak je, zajistí, že je 
příslušná část kapacity, která může být 
dána k dispozici, vyčleněna železničním 
podnikům jiným než těm, které jsou 
součástí subjektu nebo podniku, k němuž 
rovněž náleží provozovatel zařízení. Nově 
vybudovaná zařízení pro údržbu nebo nově 
vybudovaná jiná technická zařízení určená 
pro konkrétní nová kolejová vozidla však 
mohou být na dobu pěti let od jejich 
uvedení do provozu vyhrazena pro potřeby 
jednoho železničního podniku.
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Or. it

Odůvodnění

Regulačnímu subjektu by měla být uložena povinnost posoudit, zda dotčené zařízení je 
nezbytné pro poskytování dopravních služeb, a zjistit, zda byly žádosti o kapacitu odmítnuty 
bez dostatečného důvodu.

Pozměňovací návrh 427
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní 
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku.

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření s cílem zjistit, zda 
nebyla žádost odmítnuta neoprávněně. Je-
li tomu tak, zajistí, že je příslušná část 
kapacity vyčleněna železničním podnikům 
jiným než těm, které jsou součástí subjektu 
nebo podniku, k němuž rovněž náleží 
provozovatel zařízení.. Nově vybudovaná 
zařízení pro údržbu nebo nově vybudovaná 
jiná technická zařízení určená pro 
konkrétní nová kolejová vozidla však 
mohou být na dobu pěti let od jejich 
uvedení do provozu vyhrazena pro potřeby 
jednoho železničního podniku.

Or. de

Odůvodnění

Ochota investovat do dopravních zařízení poklesne. Stavitel/provozovatel zařízení již nemůže 
pracovat s předpokladem, že bude schopen naplnit své vlastní potřeby, neboť třetí strany, 
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o jejichž podnikatelských záměrech nic neví, a nemůže je posoudit, nutně získají přístup za 
podobných podmínek a uberou mu kapacitu. Provozovatel navíc ponese plné obchodní riziko 
související s fungováním dopravního zařízení. Taková ustanovení jsou neslučitelná 
s investováním a ukládají nepřiměřená omezení vlastnických práv. 

Pozměňovací návrh 428
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo 
podniku, k němuž rovněž náleží 
provozovatel zařízení. Nově vybudovaná 
zařízení pro údržbu nebo nově 
vybudovaná jiná technická zařízení 
určená pro konkrétní nová kolejová 
vozidla však mohou být na dobu pěti let od 
jejich uvedení do provozu vyhrazena pro 
potřeby jednoho železničního podniku.

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 429
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní 
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku.

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 na základě 
stížnosti přiměřená opatření, aby zajistil, že 
je příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní 
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku.

Or. nl

Pozměňovací návrh 430
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
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subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo 
podniku, k němuž rovněž náleží 
provozovatel zařízení. Nově vybudovaná 
zařízení pro údržbu nebo nově vybudovaná 
jiná technická zařízení určená pro 
konkrétní nová kolejová vozidla však
mohou být na dobu pěti let od jejich 
uvedení do provozu vyhrazena pro potřeby 
jednoho železničního podniku.

subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření s cílem zabránit 
v zájmu zajištění transparentnosti 
jakémukoli druhu diskriminace a/nebo 
nerovným podmínkám. Nově vybudovaná 
zařízení pro údržbu nebo nově 
vybudovaná jiná technická zařízení 
určená pro vysokorychlostní kolejová 
vozidla v souladu s rozhodnutím Komise 
2008/232/ES ze dne 21. února 2008 
o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „Kolejová 
vozidla“ transevropského 
vysokorychlostního železničního systému1 
však mohou být na dobu deseti let od 
jejich uvedení do provozu vyhrazena pro 
potřeby jednoho železničního podniku, 
přičemž tato doba může být pod dohledem 
regulačního subjektu jedou obnovena.

Nově vybudovaná zařízení pro údržbu 
nebo nově vybudovaná jiná technická 
zařízení určená pro konkrétní nová 
kolejová vozidla mohou být na dobu pěti 
let od jejich uvedení do provozu vyhrazena 
pro potřeby jednoho železničního podniku.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 431
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Tento návrh omezuje vlastnická práva. Regulační subjekty by měl být vybaven pravomocemi, 
jež potřebuje pro zaručení a sledování nediskriminačního přístupu k dopravním zařízením.

Pozměňovací návrh 432
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

vypouští se

Or. Or.

Pozměňovací návrh 433
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Postrádá význam vzhledem ke všem ustanovením přiznávajícím právo na přístup železniční 
infrastruktuře.

Pozměňovací návrh 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Toto ustanovení se týká způsobu správy majetku a příliš hluboce by zasahovalo do práva na 
majetek zaručeného základními dokumenty Evropské unie. Rozhodnutí o pronájmu nebo 
prodeji dopravního zařízení by mělo být založeno na ekonomických důvodech a mělo by být 
přijato nezávisle vlastníkem zařízení.

Pozměňovací návrh 435
Ismail Ertug

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu, pronájmu nebo 
prodeje.

Or. de

Odůvodnění

Železniční podniky by měly mít rovněž možnost zařízení prodat.

Pozměňovací návrh 436
Brian Simpson

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně jednoho roku, nabídne 
jeho vlastník provozování zařízení formou 
nájmu, pronájmu nebo prodeje pro účely 
použití k činnostem souvisejícím se 
železničním odvětvím.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu
nebo na případnou žádost toto zařízení 
znovu otevře.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 438
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Ochota investovat do dopravních zařízení poklesne. Stavitel/provozovatel zařízení již nemůže 
pracovat s předpokladem, že bude schopen naplnit své vlastní potřeby, neboť třetí strany, 
o jejichž podnikatelských záměrech nic neví, a nemůže je posoudit, nutně získají přístup za 
podobných podmínek a uberou mu kapacitu. Provozovatel navíc ponese plné obchodní riziko 
související s fungováním dopravního zařízení. Taková ustanovení jsou neslučitelná 
s investováním a ukládají nepřiměřená omezení vlastnických práv. 

Pozměňovací návrh 439
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích let
a dojde k projevení zájmu na základě 
prokázaných potřeb, nabídne jeho vlastník 
provozování zařízení formou nájmu nebo 
pronájmu, ledaže provozovatel takového 
dopravního zařízení prokáže, že 
probíhající proces přeměny brání jeho 
použití ze strany jakéhokoli železničního 
podniku.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 440
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo dopravní zařízení uvedené 
v příloze III bodu 2 využíváno po dobu 
nejméně tří po sobě jdoucích let
a železniční podniky projevily vůči 
provozovateli dopravního zařízení zájem 
o přístup k tomuto zařízení na základě 
prokázaných potřeb, nabídne jeho vlastník 
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provozování zařízení formou nájmu nebo 
pronájmu jako železničního dopravního 
zařízení, a to buď celé, nebo jeho část, 
ledaže provozovatel takového dopravního 
zařízení prokáže, že probíhající proces 
přeměny brání jeho použití ze strany 
jakéhokoli železničního podniku.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 441
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou prodeje, nájmu nebo 
pronájmu, ledaže může vlastník prokázat, 
že zařízení prochází procesem přeměny, 
který brání jeho použití ze strany 
železničního podniku.

Or. es

Odůvodnění

Provozovatelům zařízení musí být přiznána určitá míra flexibility, pokud jsou schopni 
prokázat, že se jejich zařízení nacházejí na půdě, která může být v procesu přeměny pro jiné 
účely, jako například pro urbanizaci, kde je obvyklé, že trvá dlouhou dobu, než se půda začne 
využívat.

Pozměňovací návrh 442
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
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po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.
Pokud bylo zařízení železničnímu podniku 
přiděleno v dřívější době, je nutné uvést 
důvody pro jeho nevyužívání.

Or. es

Odůvodnění

Znalost důvodů pro nevyužívání zařízení umožní zlepšit poskytované služby a splnit cíle 
směrnice.

Pozměňovací návrh 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu, licence nebo 
pronájmu pro činnosti související 
s železniční dopravou. V případě 
nepřidělení z důvodu nepodání řádné 
žádosti je po posouzení veřejného zájmu 
služby ze strany regulačního subjektu 
uvedeného v článku 55 možné přistoupit 
k zanechání nebo prodeji služby.

Or. Or.

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že veřejné služby lze prodat, avšak nikoli bez kontroly ze strany regulačního 
subjektu.

Pozměňovací návrh 444
Marian-Jean Marinescu
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Vlastník dopravního zařízení toto zařízení
používá v souladu se zásadou účinnosti 
stanovenou v této směrnici a nabídne 
provozování zařízení formou zcizení, 
pokud je nevyužívá alespoň po dobu dvou 
po sobě následujících let.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 445
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud provozovatel infrastruktury 
nabízí některé ze služeb uvedených 
v příloze III bodu 3 jako doplňkové 
služby, poskytne je nediskriminačním 
způsobem každému železničnímu podniku 
na požádání.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Předchozí ustanovení tohoto článku jsou dostatečná.

Pozměňovací návrh 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud provozovatel infrastruktury nabízí 
některé ze služeb uvedených v příloze III 

3. Pokud provozovatel infrastruktury nabízí 
některé ze služeb uvedených v příloze III 
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bodu 3 jako doplňkové služby, poskytne je 
nediskriminačním způsobem každému 
železničnímu podniku na požádání.

bodu 3 jako doplňkové služby, poskytne je 
nediskriminačním způsobem každému 
železničnímu podniku na požádání.

Železniční podnik nakupující trakční 
elektřinu může svobodně zvolit jejího 
dodavatele.
Jednotkové ceny za energii nejsou spojeny 
s typem nebo velikostí železničního 
podniku, měly by však být pro všechny 
zákazníky spravedlivé.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 447
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud provozovatel infrastruktury
nabízí některé ze služeb uvedených 
v příloze III bodu 3 jako doplňkové služby, 
poskytne je nediskriminačním způsobem 
každému železničnímu podniku na 
požádání.

3. Pokud poskytovatel služby nabízí 
některé ze služeb uvedených v příloze III 
bodu 3 jako doplňkové služby, poskytne je 
nediskriminačním způsobem každému 
železničnímu podniku na požádání.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 448
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Železniční podniky mohou od 
provozovatele infrastruktury nebo od 
jiných dodavatelů požadovat další 
pomocné služby uvedené v příloze III 
bodu 4. Provozovatel infrastruktury není 

vypouští se
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povinen tyto služby poskytovat.

Or. Or.

Odůvodnění

Předchozí ustanovení tohoto článku jsou dostatečná.

Pozměňovací návrh 449
Mathieu Grosch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Regulační subjekt musí být 
informován o relevantních dokumentech 
týkajících se žádostí a rozhodnutí podle 
přílohy III bodů 1 a 2 a musí mít k těmto 
dokumentům přístup, aby byl schopen 
zajistit přijetí těchto rozhodnutí 
nediskriminačním způsobem.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 450
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příloha III může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60.

vypouští se

Or. Or.

Pozměňovací návrh 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Příloha III může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podle Lisabonské smlouvy (článek 290) lze akty v přenesené pravomoci použít pouze 
k doplnění nebo změně prvků legislativního aktu, které nejsou podstatné. Návrh dát Komisi 
pravomoc měnit podstatné aspekty železniční politiky a přijímat právní předpisy formou aktů 
v přenesené působnosti zachází za rámec, který by bylo možné odůvodnit na základě 
přenesení pravomocí na Komisi. Změny by tudíž měly podléhat řádnému postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 452
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příloha III může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60.

vypouští se

Or. Or.

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 453
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Příloha III může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 454
Mathieu Grosch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příloha III může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným
v článku 60.

vypouští se

Or. Or.

Pozměňovací návrh 455
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příloha III může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60.

vypouští se 

Or. Or.

Pozměňovací návrh 456
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jakákoliv ustanovení přeshraničních 
dohod mezi členskými státy, která 
zakládají diskriminaci mezi železničními 
podniky nebo omezují svobody 
železničních podniků poskytovat 
přeshraniční služby, se zrušují.

vypouští se

Tyto dohody se oznámí Komisi. Komise 
posoudí soulad takových dohod s touto 
směrnicí a postupem podle čl. 64 odst. 2 
rozhodne, zda je možné související dohody 
nadále uplatňovat. Komise sdělí své 
rozhodnutí Evropskému parlamentu, 
Radě a členským státům.

Or. fr

Odůvodnění

Vymezení nezbytné spolupráce by mělo být ponecháno na členských státech, zejména 
v souvislosti se službami obecného zájmu, jež tyto státy definovaly. Toto ustanovení 
zpochybňuje pojetí subsidiarity.

Pozměňovací návrh 457
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakákoliv ustanovení přeshraničních 
dohod mezi členskými státy, která 
zakládají diskriminaci mezi železničními 
podniky nebo omezují svobody 
železničních podniků poskytovat 
přeshraniční služby, se zrušují.

Členské státy by měly zajistit, aby 
přeshraniční dohody, jež uzavřou, nebyly 
diskriminační vůči některým železničním 
podnikům nebo neomezovaly svobody 
železničních podniků poskytovat 
přeshraniční služby.

Or. fr

Odůvodnění

Přeshraniční dohody by měly nadále patřit do oblasti příslušnosti členských států, v jejímž 
rámci mohou svobodně působit. EU by jednat pouze tehdy, pokud cíle nemohou být 
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uspokojivě dosaženy členskými státy a pokud jich lze lépe dosáhnout na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 458
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto dohody se oznámí Komisi. Komise 
posoudí soulad takových dohod s touto 
směrnicí a postupem podle čl. 64 odst. 2 
rozhodne, zda je možné související dohody 
nadále uplatňovat. Komise sdělí své 
rozhodnutí Evropskému parlamentu, 
Radě a členským státům.

Tyto dohody se oznámí Komisi. Komise 
posoudí soulad takových dohod s touto 
směrnicí. Pokud Komise konstatuje 
nesoulad přeshraniční dohody 
a ustanovení práva Společenství, může 
rozhodnout o zahájení řízení pro 
nesplnění povinnosti na základě článku 
258 SFEU u Soudního dvora Evropské 
unie, a to z důvodu porušení práva 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská komise nemůže jednoduše rozhodnout o neuplatnění přeshraniční dohody schválené 
dvěma členskými státy řádným postupem. Podle článku 17 SEU je povinností Komise 
zajišťovat uplatňování Smluv a opatření přijatých orgány na jejich základě, a to pod 
kontrolou Soudního dvora a Evropské unie.

Pozměňovací návrh 459
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by bylo dotčeno rozdělení pravomocí 
mezi Unií a členskými státy, podléhá
v souladu s právem Unie sjednávání 
a provádění přeshraničních dohod mezi 
členskými státy a třetími zeměmi postupu 
spolupráce mezi členskými státy a Komisí.

Aniž by bylo dotčeno rozdělení pravomocí 
mezi Unií a členskými státy, měly by
v souladu s právem Unie členské státy 
informovat Komisi o sjednávání 
a provádění přeshraničních dohod mezi 
členskými státy a třetími zeměmi.
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Or. fr


