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Pozměňovací návrh 460
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise vypracuje nezbytná opatření 
pro sledování technických
a ekonomických podmínek a rozvoje trhu 
v oblasti evropské železniční dopravy.

(1) Komise vypracuje nezbytná opatření, 
aby v oblasti evropské železniční dopravy 
bylo možné sledovat technické
a ekonomické podmínky a rozvoj trhu, 
rozvoj zaměstnanosti a sociální podmínky, 
ale také soulad s pravidly hospodářské 
soutěže EU.

Or. ro

Odůvodnění

Sledování vývoje v oblasti zaměstnanosti a sociálních podmínek, stejně jako souladu 
s pravidly hospodářské soutěže EU, je velmi důležité pro dosažení „jednotného evropského 
železničního prostoru“.

Pozměňovací návrh 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států a 
příslušných odvětví včetně uživatelů, aby 
byli lépe schopni sledovat rozvoj 
železničního odvětví a vývoj trhu, 
posuzovat účinek přijatých opatření a 
analyzovat dopad opatření plánovaných 
Komisí.

2. V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států, 
Evropského parlamentu a Evropské 
agentury pro železnice a příslušných 
odvětví včetně uživatelů, aby byli lépe 
schopni sledovat rozvoj železničního 
odvětví a vývoj trhu, posuzovat účinek 
přijatých opatření a analyzovat dopad 
opatření plánovaných Komisí.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zapojit do činnosti vykonávané Komisí i Evropský 
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parlament a Evropskou agenturu pro železnice.

Pozměňovací návrh 462
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států a 
příslušných odvětví včetně uživatelů, aby 
byli lépe schopni sledovat rozvoj 
železničního odvětví a vývoj trhu, 
posuzovat účinek přijatých opatření a 
analyzovat dopad opatření plánovaných 
Komisí.

2. V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států, zejména 
z řad regulačních orgánů, a zástupce 
příslušných odvětví včetně sociálních 
partnerů a organizací zastupujících 
uživatele železnice, aby byli lépe schopni 
sledovat rozvoj tohoto odvětví a vývoj 
trhu, posuzovat účinek přijatých opatření a 
analyzovat dopad opatření plánovaných 
Komisí.

Or. fr

Odůvodnění

Komise by měla do své činnosti v oblasti sledování železničního trhu zapojit zástupce 
sociálních partnerů a uživatelů. Co se týče samotné Evropské agentury pro železnice, ta se 
bude muset i nadále zaměřovat na zabezpečení optimální úrovně bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 463
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států a 
příslušných odvětví včetně uživatelů, aby 
byli lépe schopni sledovat rozvoj 
železničního odvětví a vývoj trhu, 
posuzovat účinek přijatých opatření a 
analyzovat dopad opatření plánovaných 

2. V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států včetně 
zástupců regulačních subjektů a zástupce 
příslušných odvětví včetně sociálních 
partnerů železničního odvětví a 
zákazníků, aby byli lépe schopni sledovat 
rozvoj železničního odvětví a vývoj trhu, 
posuzovat účinek přijatých opatření a 
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Komisí. analyzovat dopad opatření plánovaných 
Komisí. Komise v případě potřeby 
konzultuje i Evropskou agenturu pro 
železnice.

Or. nl

Pozměňovací návrh 464
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států a 
příslušných odvětví včetně uživatelů, aby 
byli lépe schopni sledovat rozvoj 
železničního odvětví a vývoj trhu, 
posuzovat účinek přijatých opatření a 
analyzovat dopad opatření plánovaných 
Komisí.

(2) V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států,
regulačních subjektů, dotčených 
železničních podniků a příslušných 
odvětví včetně uživatelů, aby byli lépe 
schopni sledovat rozvoj železničního 
odvětví a vývoj trhu, posuzovat účinek 
přijatých opatření a analyzovat dopad 
opatření plánovaných Komisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 465
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států a 
příslušných odvětví včetně uživatelů, aby 
byli lépe schopni sledovat rozvoj 
železničního odvětví a vývoj trhu, 
posuzovat účinek přijatých opatření a 
analyzovat dopad opatření plánovaných 
Komisí.

(2) V této souvislosti Komise zapojí do této 
činnosti zástupce členských států a 
příslušných odvětví včetně odborů, 
odvětvových svazů a zástupců uživatelů, 
aby byli lépe schopni sledovat rozvoj 
železničního odvětví a vývoj trhu, 
posuzovat účinek přijatých opatření a 
analyzovat dopad opatření plánovaných 
Komisí.
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Or. ro

Odůvodnění

Vzhledem k významné úloze, kterou odbory a odvětvové svazy, a zejména zástupci uživatelů 
železniční dopravy hrají, je nezbytné, aby byli konzultováni a Komisi v procesu sledování 
technických a ekonomických podmínek a rozvoje evropského železničního trhu podpořili.

Pozměňovací návrh 466
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise sleduje využívání sítě a vývoj 
rámcových podmínek v odvětví železniční 
dopravy, zejména stanovení poplatků za 
použití infrastruktury, přidělování kapacity, 
investice do železniční infrastruktury, 
vývoj z hlediska ceny a kvality služeb 
železniční dopravy, služby železniční 
dopravy, na něž se vztahují smlouvy na 
veřejné služby, udělování licencí a stupeň 
harmonizace dosažené mezi členskými 
státy. Zajišťuje aktivní spolupráci mezi 
vhodnými regulačními orgány v členských 
státech.

3. Komise sleduje využívání sítě a vývoj 
rámcových podmínek v odvětví železniční 
dopravy, zejména stanovení poplatků za 
použití infrastruktury, přidělování kapacity, 
investice do železniční infrastruktury, 
vývoj z hlediska ceny a kvality služeb 
železniční dopravy, služby železniční 
dopravy, na něž se vztahují smlouvy na 
veřejné služby, udělování licencí, stupeň 
otevření trhu a stupeň harmonizace 
dosažené mezi členskými státy. Zajišťuje 
aktivní spolupráci mezi vhodnými 
regulačními orgány v členských státech.

Or. en

Odůvodnění

V tomto PŘEPRACOVÁNÍ je klíčové zdůraznit význam dokončení vnitřního trhu v železničním 
odvětví, a má-li se dokončení vnitřního trhu dosáhnout, jsou otevření trhu a spravedlivá 
hospodářská soutěž hlavními prvky.

Pozměňovací návrh 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise sleduje využívání sítě a vývoj 
rámcových podmínek v odvětví železniční 
dopravy, zejména stanovení poplatků za 
použití infrastruktury, přidělování kapacity, 
investice do železniční infrastruktury, 
vývoj z hlediska ceny a kvality služeb 
železniční dopravy, služby železniční 
dopravy, na něž se vztahují smlouvy na 
veřejné služby, udělování licencí a stupeň 
harmonizace dosažené mezi členskými 
státy. Zajišťuje aktivní spolupráci mezi 
vhodnými regulačními orgány v členských 
státech.

3. Komise sleduje využívání sítě a vývoj 
rámcových podmínek v odvětví železniční 
dopravy, zejména stanovení poplatků za 
použití infrastruktury, přidělování kapacity, 
investice do železniční infrastruktury, 
vývoj z hlediska ceny a kvality služeb 
železniční dopravy, služby železniční 
dopravy, na něž se vztahují smlouvy na 
veřejné služby, udělování licencí a stupeň 
harmonizace zejména v oblasti sociálních 
práv dosažené mezi členskými státy i 
v jejich rámci. Zajišťuje aktivní spolupráci 
mezi vhodnými regulačními orgány 
v členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise pravidelně podává zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o

4. Komise pravidelně a alespoň každé čtyři 
roky podává zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl specifikovat, jak často má Komise podat zprávu o své 
činnosti Parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 469
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vývoji vnitřního trhu služeb železniční 
dopravy;

a) vývoji vnitřního trhu služeb železniční 
dopravy včetně stupně otevření trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) pracovních podmínkách v odvětví za 
každý členský stát;

Or. de

Odůvodnění

Nesprávná konsolidace. Navržené znění vychází ze znění směrnice 2004/51/ES ze dne 
26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/440 EHS o rozvoji železnic Společenství. 
Zpráva by měla také přihlédnout ke skutečnostem, jež se týkají pracovníků, neboť ty jsou 
klíčem k zavedení účinného, bezpečného a efektivního železničního systému. Toto by kromě 
toho mohlo a mělo představovat způsob, jak dosáhnout cílů Lisabonské strategie.

Pozměňovací návrh 471
Brian Simpson

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise sleduje rozvoj trhů údržby a 
vypracuje do roku 2012 studii, ve které 
zhodnotí přínosy, jaké by mohlo otevření 
trhu údržby přinést. Studie by měla 
analyzovat, jaký dopad by mělo otevření 
služeb údržby na trh provozovatelů 
železniční dopravy a na další usnadnění 
přístupu ke službám souvisejícím 
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s železniční dopravou pro provozovatele 
železniční dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Potenciál nabízený trhy údržby obrovskému nárůstu efektivity je potřeba prozkoumat. 
Výsledky studie a sledování trhů údržby mohou Komisi informovat o tom, zda je nutné 
přijmout regulační opatření.

Pozměňovací návrh 472
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely sledování trhu ze strany Komise 
poskytnou členské státy na ročním základě 
informace uvedené v příloze IV, jakož i 
veškeré další nezbytné údaje vyžadované 
Komisí.

Pro účely sledování trhu ze strany Komise 
poskytnou členské státy na ročním základě 
informace uvedené v příloze IV, jakož i 
veškeré další nezbytné údaje vyžadované 
Komisí, zejména:
a) stupeň otevření trhu a spravedlivé 
hospodářské soutěže v každém členském 
státě;

Or. en

Odůvodnění

V tomto PŘEPRACOVÁNÍ je klíčové zdůraznit význam dokončení vnitřního trhu v železničním 
odvětví, a má-li se dokončení vnitřního trhu dosáhnout, jsou otevření trhu a spravedlivá 
hospodářská soutěž hlavními prvky.

Pozměňovací návrh 473
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely sledování trhu ze strany Komise 
poskytnou členské státy na ročním základě 
informace uvedené v příloze IV, jakož i 
veškeré další nezbytné údaje vyžadované 
Komisí.

Pro účely sledování trhu ze strany Komise 
poskytnou členské státy na ročním základě 
informace uvedené v příloze IV, jakož i 
veškeré další nezbytné údaje vyžadované 
Komisí.

Vytváření seznamů a zveřejňování 
informací o druhu a počtu stížností, 
hlášení a jiných námitek ze strany 
železničních podniků a druhu a počtu 
diskriminačních a jiných poškozujících 
opatření přijatých provozovateli 
infrastruktury, bývalými státními 
železničními podniky a/nebo jejich 
nástupnickými podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 474
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely sledování trhu ze strany Komise 
poskytnou členské státy na ročním základě 
informace uvedené v příloze IV, jakož i 
veškeré další nezbytné údaje vyžadované 
Komisí.

Pro účely sledování trhu ze strany Komise 
poskytnou členské státy na ročním základě 
následující informace uvedené jako 
příloha IV, jakož i veškeré další nezbytné 
údaje vyžadované Komisí:
a) vývoj výkonu železniční dopravy a 
vyrovnávací platby za závazky veřejné 
služby (ZVS);
b) podíl železničních podniků na celkovém 
výkonu dopravy;
c) zdroje a činnosti regulačních subjektů 
související s jejich působením jako 
odvolacích orgánů;
d) příslušný vývoj, pokud jde 
o restrukturalizaci zavedených 
železničních podniků a přijetí/provádění 
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vnitrostátních dopravních strategií během 
předchozího roku;
e) významné iniciativy/opatření v oblasti 
odborné přípravy v železniční dopravě 
přijaté v daném členském státě 
v předchozím roce;
f) zaměstnanost a sociální podmínky 
v železničních podnicích, u provozovatelů 
infrastruktury a v dalších společnostech 
působících v železničním odvětví na konci 
předchozího roku;
g) investice do vysokorychlostní železniční 
sítě v předchozím roce;

h) délka železniční sítě na konci 
předchozího roku;
i) poplatky za přístup k infrastruktuře 
v předchozím roce;
j) existence systému odměňování výkonu 
vytvořeného podle článku 35 této 
směrnice;
k) počet platných licencí vydaných 
příslušným vnitrostátním orgánem;
l) stav zavádění ERTMS;
m) počet mimořádných událostí, nehod a 
vážných nehod ve smyslu směrnice 
2004/49/ES, k nimž došlo v rámci sítě 
v předchozím roce;
n) jiný související vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IV může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem podle 

vypouští se
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článku 60.

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. Změna by proto měla být podrobena standardnímu postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 476
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Železniční podnik má právo žádat 
o licenci v členském státě, ve kterém je 
usazen, za podmínky, že členské státy či 
státní příslušníci členských států vlastní 
dohromady více než 50 % tohoto 
železničního podniku a fakticky jej
ovládají, ať již přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím jednoho nebo více 
zprostředkujících podniků, s výhradou 
jiného ustanovení dohody se třetí zemí, 
jejíž je Evropská unie stranou.

1. Železniční podnik má právo žádat 
o licenci v členském státě, ve kterém je 
usazen. Členský stát rozhodne o žádosti 
o licenci podané železničním podnikem 
usazeným na jeho území, pokud tento 
železniční podnik vlastní dohromady 
z více než 50 % zájmy třetích stran ze zemí 
mimo EU a pokud jej takové třetí strany
fakticky ovládají, ať již přímo nebo 
nepřímo prostřednictvím jednoho nebo 
více zprostředkujících podniků.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu Komise je ochrana provozovatelů v oblasti železniční dopravy v zemích 
sousedících s třetími zeměmi před rozhodující silou železničních podniků ze třetích zemí, kteří 
vystupují vůči provozovatelům z EU způsobem omezujícím hospodářskou soutěž. 
Přeformulování textu (s jasným uvedením toho, že se daná záležitost týká zájmů třetí strany) 
poskytne členským státům konečné právo se proti podané žádosti o licenci, kdy se jedná 
o zájmy třetích stran, postavit. Kritéria navrhovaná Komisí jsou přitom zachována.
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Pozměňovací návrh 477
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Železniční podnik má právo žádat 
o licenci v členském státě, ve kterém je 
usazen, za podmínky, že členské státy či 
státní příslušníci členských států vlastní 
dohromady více než 50 % tohoto 
železničního podniku a fakticky jej 
ovládají, ať již přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím jednoho nebo více 
zprostředkujících podniků, s výhradou 
jiného ustanovení dohody se třetí zemí, 
jejíž je Evropská unie stranou.

1. Železniční podnik má právo žádat 
o licenci v členském státě, ve kterém je 
usazen.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto doplňující informace Komise uvádějí bližší právní vysvětlení, avšak stávající znění je 
kvůli nim těžko srozumitelné.

Pozměňovací návrh 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Železniční podnik má právo žádat 
o licenci v členském státě, ve kterém je 
usazen, za podmínky, že členské státy či 
státní příslušníci členských států vlastní 
dohromady více než 50 % tohoto 
železničního podniku a fakticky jej 
ovládají, ať již přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím jednoho nebo více 
zprostředkujících podniků, s výhradou 
jiného ustanovení dohody se třetí zemí, 
jejíž je Evropská unie stranou.

1. Železniční podnik, který pochází ze třetí 
země, má právo žádat o licenci v členském 
státě, ve kterém je usazen, v případě, že 
podobná práva jsou poskytována 
evropskému železničnímu podniku 
v dotčené třetí zemi, s výhradou jiného 
ustanovení dohody se třetí zemí, jejíž je 
Evropská unie stranou.
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Or. en

Odůvodnění

Změna formulace zavádí kritéria vzájemnosti.

Pozměňovací návrh 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout prováděcí 
opatření, která stanoví podrobnosti 
postupu, který se má použít při uplatňování 
tohoto článku, včetně použití společné 
šablony licence. Uvedená opatření, jež mají 
zajistit provádění této směrnice za 
jednotných podmínek, se přijmou jako 
prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 
3.

5. Komise přijme prováděcí opatření, která 
stanoví podrobnosti postupu, který se má 
použít při uplatňování tohoto článku, 
včetně použití společné šablony licence. 
Uvedená opatření, jež mají zajistit 
provádění této směrnice za jednotných 
podmínek, se přijmou jako prováděcí 
opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Postupy a kritéria, jež musí vnitrostátní orgány dodržovat, jsou velice důležité k tomu, aby se 
zajistil jednotný rámec. Proto by bylo lepší tempo jejich přijetí posílit.

Pozměňovací návrh 480
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nebyly odsouzeny za závažné nebo 
opakované neplnění sociálních 
nebo pracovněprávních povinností, včetně 
povinností plynoucích z právních předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při 
práci a povinností plynoucích z celních 

d) nebyly odsouzeny za jakékoli neplnění 
sociálních nebo pracovněprávních 
povinností, včetně povinností plynoucích 
z bezpečnostních předpisů, z právních 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci a povinností plynoucích 
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předpisů, v případě společnosti žádající 
o povolení provozovat přeshraniční 
nákladní přepravu podléhající celním 
režimům.

z celních předpisů, v případě společnosti 
žádající o povolení provozovat 
přeshraniční nákladní přepravu podléhající 
celním režimům.

Or. en

Odůvodnění

Dodržování bezpečnostních předpisů se jeví jako zásadní.

Pozměňovací návrh 481
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha V může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem podle 
článku 60.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky týkající se odborné způsobilosti 
jsou splněny, pokud žádající železniční 
podnik prokáže, že má nebo bude mít 
organizaci řízení a znalosti nebo zkušenosti 
nezbytné pro vykonávání bezpečného a 
spolehlivého řízení provozu a kontroly 

Požadavky týkající se odborné způsobilosti 
jsou splněny, pokud žádající železniční 
podnik prokáže, že má nebo bude mít 
organizaci řízení a znalosti nebo zkušenosti 
nezbytné pro vykonávání bezpečného a 
spolehlivého řízení provozu a kontroly 
druhů činnosti uvedených v licenci. Za 
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druhů činnosti uvedených v licenci. tímto účelem se bude rovněž požadovat, 
aby předložil důkaz, že zaměstnanci mají 
potřebné školení, a to v podobě osvědčení 
o zkouškách vydaného veřejnými 
institucemi, včetně lékařských potvrzení a 
všech osvědčení o způsobilosti.
Podnik rovněž prokáže, že mu bylo vydáno 
osvědčení o bezpečnosti podle článku 10 
směrnice 2004/49/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 
o bezpečnosti železnic ve Společenství1.
_____________
1Úř. věst. L 220, 21.6.2004, s. 16.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zbavit operačního manažera pravomoci rozhodovat o tom, 
zda byla úspěšně završena odborná příprava. Má rovněž za cíl zajistit, aby zaměstnanci prošli 
všemi zkouškami, které se týkají způsobilosti pro výkon povolání (zdravotními, odolnosti vůči 
stresu) a měli veškeré příslušné dovednosti a kvalifikace (zkoušku, licenci pro strojvůdce, 
znalost traťových poměrů atd.). Kromě toho by měl před vstupem na trh všechny náležité 
požadavky splňovat i podnik provozující železniční dopravu.

Pozměňovací návrh 483
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky týkající se odborné způsobilosti 
jsou splněny, pokud žádající železniční 
podnik prokáže, že má nebo bude mít 
organizaci řízení a znalosti nebo zkušenosti 
nezbytné pro vykonávání bezpečného a 
spolehlivého řízení provozu a kontroly 
druhů činnosti uvedených v licenci.

Požadavky týkající se odborné způsobilosti 
jsou splněny, pokud žádající železniční 
podnik prokáže, že má nebo bude mít 
organizaci řízení a znalosti nebo zkušenosti 
nezbytné pro vykonávání bezpečného a 
spolehlivého řízení provozu a kontroly 
druhů činnosti uvedených v licenci.
Žadatel při předložení žádosti rovněž 
prokáže, že je držitelem osvědčení 
o bezpečnosti podle článku 10 směrnice 
2004/49.
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Or. en

Odůvodnění

Držení osvědčení o bezpečnosti je nezbytnou podmínkou.

Pozměňovací návrh 484
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena kapitola III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1371/2007, musí být železniční podnik 
přiměřeně pojištěn k pokrytí vlastní 
odpovědnosti v případě nehody, zejména 
ve vztahu k nákladům, poštovním zásilkám 
a třetím osobám v souladu s vnitrostátním a 
mezinárodním právem.

Aniž je dotčena kapitola III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1371/2007, musí být železniční podnik 
přiměřeně pojištěn nebo mít záruky za 
tržních podmínek k pokrytí vlastní 
odpovědnosti v případě nehody, zejména 
ve vztahu k nákladům, poštovním zásilkám 
a třetím osobám v souladu s vnitrostátním a 
mezinárodním právem.

Or. en

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 
kritéria, jako je přiměřenost vlastního kapitálu či bankovní záruky.

Pozměňovací návrh 485
Ismail Ertug

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena kapitola III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1371/2007, musí být železniční podnik 
přiměřeně pojištěn k pokrytí vlastní 

Aniž je dotčena kapitola III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1371/2007, musí být železniční podnik 
přiměřeně pojištěn k pokrytí vlastní 
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odpovědnosti v případě nehody, zejména 
ve vztahu k nákladům, poštovním zásilkám 
a třetím osobám v souladu s vnitrostátním a 
mezinárodním právem.

odpovědnosti v případě nehody, zejména 
ve vztahu k nákladům, poštovním zásilkám 
a třetím osobám v souladu s vnitrostátním a 
mezinárodním právem, přičemž maximální 
výše krytí musí být 100 milionů EUR na 
rok a pojistnou událost. V případě, že jsou 
zapojeni externí dodavatelé, dotyčný 
dodavatel doloží, že výše pojistné částky 
zaručuje toto krytí a že byly uhrazené 
veškeré příspěvky sociálního zabezpečení 
stanovené vnitrostátními právními 
předpisy. 

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být jednoznačně stanoveno, že i externí dodavatelé služeb musí mít nezbytné pojistné 
krytí.

Pozměňovací návrh 486
Brian Simpson

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena kapitola III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1371/200716, musí být železniční podnik 
přiměřeně pojištěn k pokrytí vlastní 
odpovědnosti v případě nehody, zejména 
ve vztahu k nákladům, poštovním zásilkám 
a třetím osobám v souladu s vnitrostátním a 
mezinárodním právem.

Aniž je dotčena kapitola III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1371/200716, musí být železniční podnik 
přiměřeně pojištěn, případně mít 
srovnatelné záruky a opatření, bylo-li to 
odsouhlaseno regulačním orgánem, 
k pokrytí vlastní odpovědnosti v případě 
nehody, zejména ve vztahu k nákladům, 
poštovním zásilkám a třetím osobám 
v souladu s vnitrostátním a mezinárodním 
právem.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zvláštní pozornost věnována tradici provozování železniční dopravy pomocí 
vnitrostátní železniční sítě, avšak pouze po schválení vnitrostátního regulačního orgánu.
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Pozměňovací návrh 487
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Bez ohledu na odstavec 1, byla-li 
licence pozastavena nebo odebrána na 
základě nesplnění požadavku finanční 
způsobilosti, může orgán vydávající 
licence vydat dočasnou licenci platnou po 
dobu reorganizace železničního podniku, 
není-li ohrožena bezpečnost. Dočasná 
licence nicméně neplatí déle než šest 
měsíců ode dne vydání.

(3) Bez ohledu na odstavec 1, byla-li 
licence pozastavena nebo odebrána na 
základě nesplnění požadavku finanční 
způsobilosti, může orgán vydávající 
licence vydat dočasnou licenci platnou po 
dobu reorganizace železničního podniku, 
není-li ohrožena bezpečnost a pokud po 
dobu platnosti dočasné licence podnik 
zaplatil v plné výši veškeré příslušné daně 
a příspěvky sociálního zabezpečení 
vyplývající z jeho činností. Dočasná 
licence nicméně neplatí déle než šest 
měsíců ode dne vydání.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly dočasné licence, které budou uděleny, platné po dobu reorganizace 
železničního podniku, není-li ohrožena bezpečnost a pokud po dobu platnosti dočasné licence 
podnik zaplatil v plné výši veškeré příslušné daně a příspěvky sociálního zabezpečení 
vyplývající z jeho činností.

Pozměňovací návrh 488
Ismail Ertug

Návrh směrnice
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě požadavků stanovených v této 
směrnici musí železniční podnik rovněž 
dodržovat vnitrostátní právní předpisy, 
které jsou slučitelné s právními předpisy 
Společenství a jsou uplatňovány 
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nediskriminujícím způsobem, zejména: 
a) zvláštní technické a provozní požadavky 
na železniční služby;
b) bezpečnostní požadavky týkající se 
zaměstnanců, vozového parku a vnitřní 
organizace podniku;
c) předpisy o zdravotních, bezpečnostních 
a sociálních podmínkách a o právech 
pracovníků a zákazníků;
d) požadavky vztahující se na všechny
podniky v daném odvětví železniční 
dopravy určené k tomu, aby tyto podniky 
jednaly ve prospěch nebo na ochranu 
cestujících a zákazníků.
2. Železniční podnik se může kdykoli 
obrátit na Komisi s námitkou 
neslučitelnosti požadavků vnitrostátních 
právních předpisů s právními předpisy 
Společenství a také s pochybností, zda 
jsou tyto požadavky uplatňovány 
nediskriminujícím způsobem.
Pokud má Komise za to, že tato směrnice 
nebyla dodržena, vydá stanovisko týkající 
se správného výkladu této směrnice, aniž 
tím je dotčen článek 258 Smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Původní znění je zachované. Záměr minimalizovat vnitrostátní pravidla v zájmu společné 
Evropy je třeba zásadně doporučit. To je však možné učinit, pouze pokud budou existovat 
závazné, obecně použitelné a harmonizované standardy (jako např. TSI) v celé Evropě. 
Vypuštění článku by mělo za následek nedostatek bezpečnosti. Bývalý článek 226 odpovídá 
článku 258 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh 489
Ismail Ertug

Návrh směrnice
Článek 24 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železniční podniky musí dodržovat 
dohody použitelné v mezinárodní 
železniční dopravě platné v členských 
státech, ve kterých provozují činnost. 
Rovněž musí dodržovat příslušné celní a 
daňové předpisy.

Or. de

Odůvodnění

Původní znění je zachováno. Záměr minimalizovat vnitrostátní pravidla v zájmu společné 
Evropy je třeba zásadně doporučit. To je však možné učinit, pouze pokud budou existovat 
závazné, obecně použitelné a harmonizované standardy (jako např. TSI) v celé Evropě. 
Vypuštění článku by mělo za následek nedostatek bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatel infrastruktury po 
projednání se zúčastněnými stranami, 
včetně regulačního subjektu uvedeného 
v článku 55, vypracuje a zveřejní zprávu 
o síti, kterou lze koupit za poplatek 
nepřesahující náklady na její vydání. 
Zpráva o síti se zveřejní nejméně ve dvou 
úředních jazycích Unie. Obsah zprávy 
o síti je bezplatně k dispozici 
v elektronické podobě na internetovém 
portálu Evropské agentury pro železnice.

1. Provozovatel infrastruktury po 
projednání se zúčastněnými stranami, 
včetně regulačního subjektu uvedeného 
v článku 55, vypracuje a zveřejní zprávu 
o síti, kterou lze koupit za poplatek 
nepřesahující náklady na její vydání. 
Zpráva o síti se zveřejní nejméně ve třech 
pracovních jazycích Komise. Obsah 
zprávy o síti je bezplatně k dispozici 
v elektronické podobě na internetovém 
portálu Evropské agentury pro železnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 491
Peter van Dalen
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Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatel infrastruktury po 
projednání se zúčastněnými stranami, 
včetně regulačního subjektu uvedeného 
v článku 55, vypracuje a zveřejní zprávu 
o síti, kterou lze koupit za poplatek 
nepřesahující náklady na její vydání. 
Zpráva o síti se zveřejní nejméně ve dvou 
úředních jazycích Unie. Obsah zprávy 
o síti je bezplatně k dispozici 
v elektronické podobě na internetovém 
portálu Evropské agentury pro železnice.

1. Provozovatel infrastruktury po 
projednání se zúčastněnými stranami, 
včetně regulačního subjektu uvedeného 
v článku 55, vypracuje a zveřejní zprávu 
o síti, kterou lze koupit za poplatek 
nepřesahující náklady na její vydání. 
Zpráva o síti se zveřejní nejméně ve dvou 
úředních jazycích Unie. Obsah zprávy 
o síti je bezplatně k dispozici 
v elektronické podobě na společném
internetovém portálu, který vytvoří v rámci 
spolupráce uvedené v článcích 47 a 40 
provozovateli infrastruktury.

Or. nl

Pozměňovací návrh 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VI může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem podle 
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. Změna by proto měla být podrobena standardnímu postupu 
spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh 493
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VI může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem podle 
článku 60.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 494
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rámec 
zpoplatnění a pravidla zpoplatnění byly 
zveřejněny ve zprávě o síti.

Členské státy zajistí, aby rámec 
zpoplatnění a pravidla zpoplatnění byly 
zveřejněny ve zprávě o síti.

V případech vyplývajících z podmínek 
hospodářské soutěže se třetími zeměmi se 
zásady zpoplatnění a pravidla zpoplatnění 
nezveřejní ve zprávě o síti, ale zveřejní se 
nejpozději 3 měsíce před vstupem nového 
harmonogramu v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Podle této směrnice se zásady zpoplatnění a pravidla zpoplatnění zveřejní mnohem dřív, než 
je současná praxe. To vytvoří možnost, aby se provozovatelé infrastruktury ze třetích zemí, 
kteří soutěží o zakázku, mohli včas obeznámit s úrovní poplatků, a přizpůsobili tak (snížili) 
patřičně (například pro vozy jedoucí přes Bělorusko nebo Ukrajinu) výši poplatků, kterou 
nabízejí. Proto se provozovatelé infrastruktury a železniční podniky z EU nachází ve 
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znevýhodňujícím postavení.

Pozměňovací návrh 495
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatel infrastruktury stanoví a 
vybírá poplatky za použití infrastruktury.

Provozovatel infrastruktury stanoví a 
vybírá poplatky za použití infrastruktury, 
není-li tato pravomoc v souladu s jejich 
ústavním právem dána vnitrostátním 
parlamentům.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech je v souladu se svým vnitrostátním právem příslušným orgánem 
oprávněným ke stanovení poplatků pro různé druhy dopravy vnitrostátní parlament. Cílem 
pozměňovacího návrhu je zavést tuto možnost, stejně tak jako tomu bylo ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích.

Pozměňovací návrh 496
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury spolupracovali s cílem 
umožnit uplatňování účinných systémů 
zpoplatnění provozu služeb železniční 
dopravy týkajících se více než jedné sítě 
infrastruktury. Provozovatelé 
infrastruktury mají zejména za cíl zajistit 
optimální konkurenceschopnost 
mezinárodní železniční dopravy a zajistit 
účinné využití železničních sítí.

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury spolupracovali s cílem 
umožnit uplatňování účinných systémů 
zpoplatnění provozu služeb železniční 
dopravy týkajících se více než jedné sítě 
infrastruktury.

Or. en
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Odůvodnění

Zmínka je nadbytečná: tyto cíle jsou už připomínány během celé směrnice, zejména v článku 
26 týkajícím se optimálního využití dostupné kapacity infrastruktury, a v tom je obsažena i 
mezinárodní doprava.

Pozměňovací návrh 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí provedení odstavce 
1 smluvním ujednáním mezi příslušným 
orgánem a provozovatelem infrastruktury 
na dobu nejméně pěti let, v němž se stanoví 
státní dotace.

2. Členské státy zajistí provedení odstavce 
1 smluvním ujednáním mezi příslušným 
orgánem a provozovatelem infrastruktury 
na dobu nejméně pěti let, v němž se stanoví 
státní dotace a uvedou orientační 
předpovědi úrovně poplatků.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zahrnout do vícestranných smluv uvádění poplatků, aby tak 
byla dána železničním společnostem určitá střednědobá vyhlídka.

Pozměňovací návrh 498
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud smluvní ujednání mezi 
členským státem a provozovatelem 
infrastruktury již k datu vstupu směrnice 
v platnost existuje, je toto ujednání vyňato 
z použitelnosti odstavců 3, 4, a 5 a přílohy 
VII, a to až do uplynutí jeho platnosti 
nebo nejméně na dobu 5 let po datu 
provedení tohoto textu dotyčným 
členským státem.
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Or. en

Odůvodnění

Jedná se o vyjasnění potřebné s zamezení tomu, aby se revidovaná pravidla vztahovala na 
smluvní ujednání existující k datu vstupu v platnost směrnice stanoveném v článku 68; 
povinnost zabývat se dalšími požadavky by pak vznikla pouze v novém ujednání, 
s přihlédnutím k pětiletému období ode dne účinku směrnice provedené v legislativním rámci 
členského státu způsobem uvedeným v článku 66.

Pozměňovací návrh 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní zásady a parametry takových 
ujednání jsou stanoveny v příloze VII, 
která může být s ohledem na zkušenosti 
změněna postupem podle 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. Změna by proto měla být podrobena standardnímu postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 500
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní zásady a parametry takových 
ujednání jsou stanoveny v příloze VII, 
která může být s ohledem na zkušenosti 

Základní zásady a parametry takových 
ujednání jsou stanoveny v příloze VII.
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změněna postupem podle článku 60.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 501
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt podle článku 55 
posoudí, zda jsou předpokládané středně-
až dlouhodobé příjmy provozovatele 
infrastruktury přiměřené k dosažení 
dohodnutých výkonnostních cílů, a podá 
příslušná doporučení, a to nejpozději 
jeden měsíc před podpisem ujednání.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Regulační subjekt působí jako arbitr: posouzení souladu na základě dohodnutých 
výkonnostních cílů, jak jsou stanovené ve smluvním ujednání, spadá do kontrolní pravomocí 
politického orgánu členského státu, který ujednání podepsal.

Pozměňovací návrh 502
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt podle článku 55 
posoudí, zda jsou předpokládané středně-
až dlouhodobé příjmy provozovatele 
infrastruktury přiměřené k dosažení 

vypouští se
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dohodnutých výkonnostních cílů, a podá 
příslušná doporučení, a to nejpozději 
jeden měsíc před podpisem ujednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán podá regulačnímu 
subjektu odůvodnění, pokud zamýšlí 
odchýlit se od těchto doporučení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán odpoví příslušnému politickému orgánu členského státu, který má na starosti 
zajišťování souladu se smluvním ujednáním.

Pozměňovací návrh 504
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán podá regulačnímu 
subjektu odůvodnění, pokud zamýšlí 
odchýlit se od těchto doporučení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smluvní ujednání lze revidovat jedině na 
základě souhlasu regulačního orgánu. 
Ten musí posoudit potřebu revize smlouvy 
a její naléhavost a finanční systém 
smlouvy nové. Členské státy musí 
konzultovat zúčastněné strany nejméně 
jeden měsíc před podpisem revize a tento 
dokument zveřejní do jednoho měsíce po 
jeho uzavření.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zabránit jakýmkoli nekalým snahám revidovat víceletá smluvní 
ujednání před skončením jejich platnosti.

Pozměňovací návrh 506
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatky za použití železniční 
infrastruktury a dopravních zařízení se platí 
provozovateli infrastruktury a 
provozovateli dopravního zařízení a 
používají se k financování jejich činnosti.

1. Poplatky za použití železniční 
infrastruktury a železničních dopravních 
zařízení se platí provozovateli 
infrastruktury a provozovateli železničního 
dopravního zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zmínka je nadbytečná: odkazy na to, proč je nutné poplatky platit a na co jsou určeny, by 
legislativní text neměl obsahovat.

Pozměňovací návrh 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach
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Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy by měly zajistit, aby daně 
a poplatky vztahují se na přístup 
k vnitrostátní infrastruktuře a základním 
zařízením byly vybírány jedině takovým 
způsobem, který je přiměřený v souladu 
s obdobnými daněmi a poplatky spojenými 
s ostatními druhy dopravy. Evropská 
komise by měla uplatňování této zásady 
sledovat, aby se předešlo narušení trhu.

Or. en

Odůvodnění

V nedávné době došlo k případům, kdy změny v právních předpisech týkajících se zdanění 
zaměstnanců v jedné zemi vedly k uložení daně u (osobních) vagónů pro všechny železniční 
podniky provozující přepravu na jejím území. To jednotně zvýšilo ceny pro přeshraniční 
osobní dopravu. 

Pozměňovací návrh 508
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy.

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy.

Za účelem dosažení úplné náhrady 
nákladů vynaložených provozovatelem 
infrastruktury může členský stát, pokud to 
trh unese, zvýšit poplatky na základě 
účinných, transparentních a 
nediskriminačních zásad, při zaručení 
optimální konkurenceschopnosti zejména 
v mezinárodní železniční nákladní 
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dopravě. Systém zpoplatnění bere ohled 
na zvýšenou produktivitu dosahovanou 
železničními podniky.
Úroveň poplatků nicméně nesmí 
vylučovat využití infrastruktury segmenty 
trhu, které mohou zaplatit přinejmenším 
náklady přímo vynaložené na provoz 
železniční dopravy, navýšené 
o přiměřenou míru návratnosti, kterou trh 
unese.
Dříve než takové vybírání zvýšených 
poplatků schválí, posoudí členský stát 
jejich významnost z hlediska konkrétních 
segmentů trhu a vezme přitom v úvahu 
přinejmenším dvojice prvků uvedené 
v příloze VIII bodě 3 a zachová dvojice 
relevantní. Seznam segmentů trhu, jak je 
vymezí provozovatelé infrastruktury, musí 
obsahovat nejméně následující tři 
segmenty: nákladní doprava, osobní 
doprava v rámci veřejné zakázky na 
poskytnutá služby a další provozování 
přepravy osob. Provozovatelé 
infrastruktury mohou segmenty trhu dále 
rozlišit.
Rovněž se stanoví segmenty trhu, ve 
kterých železniční podniky v současné 
době žádnou činnost neprovozují, ale je 
možné, že během platnosti systému 
zpoplatnění budou služby poskytovat. 
Provozovatel infrastruktury nezahrnuje 
zvýšení pro tyto segmenty trhu do systému 
zpoplatnění.
Seznam segmentů trhu se zveřejní ve 
zprávě o síti a nejméně jednou za pět let se 
přezkoumá.

Or. en

Odůvodnění

Poplatek za použití infrastruktury stanovený na úrovni přímých nákladů nemůže pokrýt 
veškeré výdaje provozovatele infrastruktury. Úroveň zpoplatnění taková, jakou trh unese, pro 
každý segment trhu, proto nemůže být považována za výjimku, nýbrž musí být jednou za 
základních zásad zpoplatnění. Text o zvyšování poplatků se tudíž přesouvá z čl. 32 odst. 1 
(výjimky) do čl. 31 odst. 3 (základní zásady zpoplatnění). Mělo by být na členském státě, aby 
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posoudil relevantnost zvyšování z hlediska konkrétních segmentů trhu.

Pozměňovací návrh 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy.

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy. S výjimkou 
případu uvedeného v odstavci 5 nesmí 
provozovatel infrastruktury uplatňovat 
pro určitý segment trhu vyšší úroveň 
poplatků, než jsou celkové náklady na 
infrastrukturu.

Or. fr

Odůvodnění

Úroveň poplatků nesmí, pokud jde o jednotlivé segmenty trhu, přesahovat náklady vedoucí 
k obnově celkových nákladů na infrastrukturu. To je nutné jako ochrana před 
netransparentními mechanismy průřezového financování a jako opatření k zachování 
ekonomické životaschopnosti některých druhů dopravy. 

Pozměňovací návrh 510
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy. Členské státy 
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provoz železniční dopravy. nemohou uplatňovat tento požadavek na 
přepravu nákladu do třetích zemích nebo 
z nich v rámci sítě, jejíž kolejový rozchod 
se liší od hlavní železniční sítě v rámci 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy.

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy.

Při přepravě nákladu ze třetí země nebo 
do ní v rámci sítě, jejíž kolejový rozchod se 
liší od hlavní železniční sítě v rámci Unie, 
provozovatelé infrastruktury mohou 
stanovit vyšší poplatky za účelem dosažení 
úplné náhrady vynaložených nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Železniční nákladní doprava tranzitující přes pobaltské státy pochází zejména ze zemí mimo 
EU. Návrh Komise výrazně omezuje možnost provozovatelů infrastruktury plně pokrýt 
náklady a investovat do nového rozvoje železniční sítě. Daňoví poplatníci v EU by tak 
dotovali infrastrukturu, která je v převážné míře využívána dopravou nákladu pocházející ze 
třetích zemí. Třetí země by z takového modelu, jaký uvádí ve svém návrhu Komise, ponejvíce 
těžily.

Pozměňovací návrh 512
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za minimální přístupový balík ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy.

Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 
tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 
v souladu s přílohou VIII bodem 1 
poplatky za přístupový provozní balík, 
stanovený v příloze III, a přístup k tratím
po dotčených železničních zařízeních ve 
výši nákladů přímo vynaložených na 
provoz železniční dopravy. S výjimkou 
úprav, které souvisí s ustanoveními 
o omezení hluku a omezeními na ochranu 
životního prostředí, nepřekročí poplatky 
za infrastrukturu celkové náklady na 
využití infrastruktury v rámci každého 
segmentu železničního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění potřebné ve vztahu k přístupu k železničním zařízením podle přílohy III a 
k zabezpečení možných úprav v souladu s ustanovenými uvedenými v odstavci 5.

Pozměňovací návrh 513
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 1 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Zneužití pravomocí ze strany Komise k zásahům na vnitrostátní úrovni železničních trhů.
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Pozměňovací návrh 514
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 1 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zpoplatňování nákladů působení 
hluku povoleno právními předpisy Unie 
pro silniční nákladní dopravu, změní se 
poplatky za infrastrukturu tak, aby se 
zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

Pokud členský stát uplatňuje
zpoplatňování nákladů působení hluku 
v souladu s právními předpisy Unie pro 
jiné druhy dopravy, změní se poplatky za 
infrastrukturu v daném členském státě tak, 
aby se zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

Or. fr

Odůvodnění

Systematické použití ustanovení čl. 32 odst. 5 v takovém okamžiku, kde je nabídnuta možnost 
uplatnit opatření k internalizaci vnějších nákladů podle směrnice o euroznámce, by vedlo 
k nespravedlivé hospodářské soutěži mezi různými druhy dopravy, zejména mezi dopravou 
železniční a silniční.
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Pozměňovací návrh 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zpoplatňování nákladů působení 
hluku povoleno právními předpisy Unie 
pro silniční nákladní dopravu, změní se 
poplatky za infrastrukturu tak, aby se 
zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

Poplatky za infrastrukturu se změní tak, 
aby se zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 22.

Tyto změny jsou příjmově neutrální, 
pokud není příslušným členským státem 
infrastruktury uplatňováno zpoplatnění 
hluku pro silniční odvětví.

Or. en

Odůvodnění

K zavedení rozlišných poplatků za působení hluku by mělo dojít u všech druhů dopravy, 
v zájmu vytvoření rovných podmínek pro všechny.

Pozměňovací návrh 517
Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zpoplatňování nákladů působení 
hluku povoleno právními předpisy Unie
pro silniční nákladní dopravu, změní se 
poplatky za infrastrukturu tak, aby se 
zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

Pokud je zpoplatňování nákladů působení 
hluku povoleno vnitrostátními právními 
předpisy pro silniční nákladní dopravu 
v členském státě, změní se poplatky za 
infrastrukturu v daném členském státě tak, 
aby se zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

Or. de
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Odůvodnění

Toto znění vytváří rovné podmínky pro oba druhy dopravy.

Pozměňovací návrh 518
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zpoplatňování nákladů působení 
hluku povoleno právními předpisy Unie 
pro silniční nákladní dopravu, změní se 
poplatky za infrastrukturu tak, aby se 
zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

Pokud je zpoplatňování nákladů působení 
hluku jako povinné povoleno právními 
předpisy Unie pro silniční dopravu, musí
se poplatky za infrastrukturu 
odpovídajícím způsobem změnit, aby se 
zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2 s cílem 
podpořit možnosti dovybavení vozového 
parku zařízením, jež je méně hlučné.

Or. en

Odůvodnění

Zpoplatnění nákladů působení hluku se týká jak silničního, tak železničního odvětví: 
v železničním odvětví je třeba zajistit, aby existovaly přiměřené a účinné prostředky pro 
investice.

Pozměňovací návrh 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je zpoplatňování nákladů 
působení hluku povoleno právními 
předpisy Unie pro silniční nákladní 
dopravu, změní se poplatky za 
infrastrukturu tak, aby se zohlednily 
náklady působení hluku provozováním 

5. Pokud je zpoplatňování nákladů 
působení hluku povoleno právními 
předpisy Unie pro silniční nákladní 
dopravu, mohou se změnit poplatky za 
infrastrukturu tak, aby se zohlednily 
náklady působení hluku provozováním 
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železniční dopravy v souladu s přílohou 
VIII bodem 2.

železniční dopravy.

Or. pl

Odůvodnění

Odkaz na náhradu za investice spojené s vybavením vagónů systémy s nízkou hlučností je 
z hlediska vzniklých nákladů nedostatečný. Přímé financování vybavení vozového parku 
vhodnými částmi (např. kompozitními brzdovými zajišťovacími klíny) může být efektivnějším 
způsobem snižování hluku než úpravy plateb, které provozovatelé účtují. Zároveň by přijetí 
zásady nižších poplatků za přístup k infrastruktuře pro vozový park emitující nižší množství 
hluku mohlo vyústit v to, že by byly zvýšeny poplatky provozovatelům, kteří takový vozový 
park nepoužívají.

Pozměňovací návrh 520
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zpoplatňování nákladů působení 
hluku povoleno právními předpisy Unie 
pro silniční nákladní dopravu, změní se 
poplatky za infrastrukturu tak, aby se 
zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

Poplatky za infrastrukturu se změní tak, 
aby se zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 22.

Or. nl

Pozměňovací návrh 521
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zpoplatňování nákladů působení 
hluku povoleno právními předpisy Unie 
pro silniční nákladní dopravu, změní se 
poplatky za infrastrukturu tak, aby se 

Pokud členský stát v souladu s právními 
předpisy Evropské unie uplatňuje
zpoplatňování nákladů působení hluku pro 
silniční nákladní dopravu, mohou se 
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zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

poplatky za infrastrukturu daného 
členského státu změnit tak, aby se 
zohlednily náklady působení hluku 
provozováním železniční dopravy 
v souladu s přílohou VIII bodem 2.

Or. fr

Odůvodnění

Aby železniční doprava nebyla znevýhodněna, je nutno, aby proběhlo zavedení opatření 
k internalizaci vnějších nákladů pro železniční dopravu souběžně s ostatními druhy dopravy, 
zejména silniční dopravou, a za podmínek, které jsou podobné podmínkám stanoveným pro 
tyto ostatní druhy dopravy.

Pozměňovací návrh 522
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto změny poplatků za infrastrukturu 
umožňují kompenzovat investice do 
dovybavení železničních vozů ekonomicky 
nejživotaschopnější dostupnou technologií 
nízkohlučného brzdění.

Or. fr

Odůvodnění

Nejlepší způsob, jak snižovat hluk, je instalovat systémy nízkohlučného brzdění. Zavedení 
systému pobídek by povzbudilo přizpůsobení a modernizaci vozového parku.

Pozměňovací návrh 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60, zejména s cílem specifikovat prvky 
rozlišených poplatků za infrastrukturu.

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. Změna by proto měla být podrobena standardnímu postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 524
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60, zejména s cílem specifikovat prvky 
rozlišených poplatků za infrastrukturu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60, zejména s cílem specifikovat prvky 
rozlišených poplatků za infrastrukturu.

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60, zejména s cílem specifikovat prvky 
rozlišených poplatků za infrastrukturu za 
podmínky, že to nepovede k narušení 
hospodářské soutěže na úkor železniční 
dopravy.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení zacílená na zahrnutí externalit souvisících s hlukem by neměla poškozovat 
konkurenceschopnost železniční dopravy v porovnání s jinými druhy dopravy.

Pozměňovací návrh 526
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatky za infrastrukturu lze upravit 
s ohledem na náklady jiného působení na 
životní prostředí provozováním železniční 
dopravy, které není uvedeno v příloze VIII 
bodě 2. Každá taková úprava, která může 
zajistit internalizaci vnějších nákladů 
u látek znečišťujících ovzduší, jejichž 
emise jsou způsobeny provozováním 
železniční dopravy, se rozliší podle 
rozsahu účinků.

Poplatky za infrastrukturu lze upravit 
s ohledem na náklady jiného působení na 
životní prostředí provozováním železniční 
dopravy, které není uvedeno v příloze VIII 
bodě 2. Každá taková úprava, která může 
zajistit internalizaci vnějších nákladů 
u látek znečišťujících ovzduší, jakož i 
působících hluk, jejichž emise jsou 
způsobeny provozováním železniční 
dopravy, se rozliší podle rozsahu účinků.

Or. de

Pozměňovací návrh 527
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpoplatnění ostatních nákladů na životní 
prostředí vedoucích ke zvýšení celkového 
výnosu provozovatele infrastruktury se 
však povolí, pouze pokud toto zpoplatnění 
povolují právní předpisy Unie pro silniční 
nákladní dopravu. Pokud zpoplatnění 
těchto nákladů na životní prostředí pro 
silniční nákladní dopravu není právními 
předpisy Unie povoleno, nesmějí zmíněné 
úpravy vést k žádné celkové změně výnosů 
provozovatelů infrastruktury.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpoplatnění ostatních nákladů na životní 
prostředí vedoucích ke zvýšení celkového
výnosu provozovatele infrastruktury se 
však povolí, pouze pokud toto zpoplatnění 
povolují právní předpisy Unie pro silniční
nákladní dopravu. Pokud zpoplatnění 
těchto nákladů na životní prostředí pro 
silniční nákladní dopravu není právními 
předpisy Unie povoleno, nesmějí zmíněné 
úpravy vést k žádné celkové změně výnosů 
provozovatelů infrastruktury.

Zpoplatnění ostatních nákladů na životní 
prostředí by mělo být pro provozovatele 
infrastruktury příjmově neutrální, pokud 
podobné zpoplatnění nezavede v tomto 
konkrétním členském státě silniční 
odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Internalizace externích nákladů je v dopravní politice EU klíčovou otázkou. Právní úprava 
musí zahrnovat všechna odvětví; zároveň by železničnímu odvětví měla být dána možnost 
učinit první kroky – avšak bez vytváření konkurenční nevýhody.
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Pozměňovací návrh 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zpoplatnění nákladů na životní 
prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží 
využití těchto výnosů na rozhodnutí 
členských států. Příslušné orgány 
uchovávají nezbytné informace, aby 
zajistily možnost sledování zdroje 
zpoplatnění nákladů na životní prostředí a 
jejich využití. Členské státy pravidelně
poskytnou tyto informace Komisi.

Pokud zpoplatnění nákladů na životní 
prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží 
využití těchto výnosů ve prospěch 
dopravních systémů na rozhodnutí 
členských států. Příslušné orgány 
uchovávají nezbytné informace, aby 
zajistily možnost sledování zdroje 
zpoplatnění nákladů na životní prostředí a 
jejich využití. Členské státy pravidelně 
poskytnou tyto informace Komisi.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit zásadu, že dodatečné výnosy by měly být 
účelově vázané na dopravní systémy.

Pozměňovací návrh 530
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zpoplatnění nákladů na životní 
prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží 
využití těchto výnosů na rozhodnutí 
členských států. Příslušné orgány 
uchovávají nezbytné informace, aby 
zajistily možnost sledování zdroje 
zpoplatnění nákladů na životní prostředí a 
jejich využití. Členské státy pravidelně 
poskytnou tyto informace Komisi.

Pokud zpoplatnění nákladů na životní 
prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží 
využití těchto výnosů na podporu rozvoje 
železničního odvětví na rozhodnutí 
členských států. Příslušné orgány 
uchovávají nezbytné informace, aby 
zajistily možnost sledování zdroje 
zpoplatnění nákladů na životní prostředí a 
jejich využití. Členské státy pravidelně 
poskytnou tyto informace Komisi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 531
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zpoplatnění nákladů na životní 
prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží
využití těchto výnosů na rozhodnutí 
členských států. Příslušné orgány 
uchovávají nezbytné informace, aby 
zajistily možnost sledování zdroje 
zpoplatnění nákladů na životní prostředí a 
jejich využití. Členské státy pravidelně 
poskytnou tyto informace Komisi.

Pokud zpoplatnění nákladů na životní 
prostředí vytváří dodatečné výnosy, měly 
by je státy vyhradit na zlepšování 
železniční infrastruktury. Příslušné orgány 
uchovávají nezbytné informace, aby 
zajistily možnost sledování zdroje 
zpoplatnění nákladů na životní prostředí a 
jejich využití. Členské státy pravidelně 
poskytnou tyto informace Komisi.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se v případě nedostatku investic ze strany členských států v železničním 
odvětví jedná o velký problém, je rozumné, aby byly vytvořené výnosy znovu investovány do 
zlepšování železniční infrastruktury.

Pozměňovací návrh 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S cílem povzbudit snižování hluku 
u zdroje by se měly předpisy EU pro
spolufinancování změnit tak, aby 
umožnily spolufinancování dovybavení 
vozového parku, a rovněž předpisy 
v oblasti státní podpory je třeba náležitým 
způsobem upravit.

Or. en
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Odůvodnění

Číselné údaje, které existují, naznačují, že značných úspor lze dosáhnout, pokud je 
investováno do nejmodernějších technologií snižování emisí hluku u zdroje oproti opatřením 
na ochranu před hlukem. Náklady jsou na to přibližně 3–4x efektivnější než u případných 
ochranných opatření.

Pozměňovací návrh 533
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Tento článek se netýká zajišťování 
služeb uvedených v příloze III bodu 2. 
V každém případě, poplatek stanovený za 
tyto služby nepřekročí náklady na jejich 
poskytnutí plus přiměřený zisk.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

U poskytování přístupu k dopravním zařízením uvedeným v příloze III, včetně jejich využívání, 
pokud se požaduje, se neplánuje, že bude možné rozlišovat: každý poskytovatel služeb 
železniční dopravy, včetně provozovatelů infrastruktury, má právo, aby za poskytovanou 
službu dostával přiměřený poplatek.

Pozměňovací návrh 534
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V případě, že služby podle přílohy III 
bodů 3 a 4 jsou jako doplňkové a 
pomocné nabízeny pouze jedním 
dodavatelem, nepřekročí poplatek 
stanovený za tyto služby nákladům na 
jejich poskytnutí plus přiměřený zisk.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

U poskytování přístupu k dopravním zařízením uvedeným v příloze III, včetně jejich využívání, 
pokud se požaduje, se neplánuje, že bude možné rozlišovat: každý poskytovatel služeb 
železniční dopravy, včetně provozovatelů infrastruktury, má právo, aby za poskytovanou 
službu dostával přiměřený poplatek.

Pozměňovací návrh 535
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení úplné náhrady 
nákladů vynaložených provozovatelem 
infrastruktury může členský stát, pokud to 
trh unese, zvýšit poplatky na základě 
účinných, transparentních a 
nediskriminačních zásad, při zaručení 
optimální konkurenceschopnosti zejména 
v mezinárodní železniční nákladní 
dopravě. Systém zpoplatnění bere ohled 
na zvýšenou produktivitu dosahovanou 
železničními podniky.

vypouští se

Úroveň poplatků nicméně nesmí 
vylučovat využití infrastruktury segmenty 
trhu, které mohou zaplatit přinejmenším 
náklady přímo vynaložené na provoz 
železniční dopravy, navýšené 
o přiměřenou míru návratnosti, kterou trh 
unese.
Tyto segmenty trhu se stanoví v souladu 
s kritérii stanovenými v příloze VIII bodě 
3 s výhradou předchozího schválení 
regulačním subjektem. Pro segmenty 
trhu, kde provoz neexistuje, se zvýšení 
nezahrnuje do systému zpoplatnění.
Bod 3 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60.
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Or. en

Odůvodnění

Poplatek za použití infrastruktury stanovený na úrovni přímých nákladů nemůže pokrýt 
veškeré výdaje provozovatele infrastruktury. Úroveň zpoplatnění taková, jakou trh unese, pro 
každý segment trhu, proto nemůže být považována za výjimku, nýbrž musí být jednou za 
základních zásad zpoplatnění. Text o zvyšování poplatků se tudíž přesouvá z čl. 32 odst. 1 
(výjimky) do čl. 31 odst. 3 (základní zásady zpoplatnění).

Pozměňovací návrh 536
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem dosažení úplné náhrady nákladů 
vynaložených provozovatelem 
infrastruktury může členský stát, pokud to 
trh unese, zvýšit poplatky na základě 
účinných, transparentních a 
nediskriminačních zásad, při zaručení 
optimální konkurenceschopnosti zejména 
v mezinárodní železniční nákladní 
dopravě. Systém zpoplatnění bere ohled 
na zvýšenou produktivitu dosahovanou 
železničními podniky.

Za účelem dosažení úplné náhrady nákladů 
vynaložených provozovatelem 
infrastruktury může členský stát povolit, že 
provozovatel infrastruktury může v daném 
segmentu trhu, a pokud to tento segment 
trhu unese, zvýšit poplatek na základě 
účinných, transparentních a 
nediskriminačních zásad, při zaručení 
optimální konkurenceschopnosti 
v železničním odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem dosažení úplné náhrady nákladů 
vynaložených provozovatelem 
infrastruktury může členský stát, pokud to 
trh unese, zvýšit poplatky na základě 
účinných, transparentních a 

Za účelem dosažení úplné náhrady nákladů 
vynaložených provozovatelem 
infrastruktury může členský stát, pokud to 
segment trhu unese, oprávnit 
provozovatele infrastruktury, aby zvýšil 
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nediskriminačních zásad, při zaručení 
optimální konkurenceschopnosti zejména 
v mezinárodní železniční nákladní dopravě. 
Systém zpoplatnění bere ohled na 
zvýšenou produktivitu dosahovanou 
železničními podniky.

poplatky na základě účinných, 
transparentních a nediskriminačních zásad, 
při zaručení optimální 
konkurenceschopnosti zejména 
v mezinárodní železniční nákladní dopravě. 
Systém zpoplatnění bere ohled na 
zvýšenou produktivitu dosahovanou 
železničními podniky.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění úloh různých aktérů a zajištění toho, aby se 
uvedený postup vztahoval na segmenty trhu. 

Pozměňovací návrh 538
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem dosažení úplné náhrady nákladů 
vynaložených provozovatelem 
infrastruktury může členský stát, pokud to 
trh unese, zvýšit poplatky na základě 
účinných, transparentních a 
nediskriminačních zásad, při zaručení 
optimální konkurenceschopnosti zejména 
v mezinárodní železniční nákladní 
dopravě. Systém zpoplatnění bere ohled na 
zvýšenou produktivitu dosahovanou 
železničními podniky.

Za účelem dosažení úplné náhrady nákladů 
vynaložených provozovatelem 
infrastruktury může členský stát povolit, že 
provozovatel infrastruktury může v daném 
segmentu železničního trhu, a jsou-li 
dotyčné podmínky únosné, zvýšit poplatek
na základě účinných, transparentních a 
nediskriminačních zásad, při zaručení 
optimální efektivnosti železničního 
odvětví. Systém zpoplatnění bere ohled na 
zvýšenou produktivitu dosahovanou 
železničními podniky.

Or. en

Odůvodnění

V členských státech EU se používají různé modely zpoplatnění železniční infrastruktury: 
s povolením členského státu by mohl provozovatel infrastruktury uplatnit přirážku, aby se 
docílilo efektivnosti a optimalizace železniční sítě, jak je to uvedeno v článku 26.
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Pozměňovací návrh 539
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto segmenty trhu se stanoví v souladu 
s kritérii stanovenými v příloze VIII bodě 
3 s výhradou předchozího schválení 
regulačním subjektem. Pro segmenty trhu, 
kde provoz neexistuje, se zvýšení 
nezahrnuje do systému zpoplatnění.

Tyto segmenty trhu se stanoví v souladu 
s přílohou VIII bodem 3, přičemž se 
vezmou v potaz dvojice prvků uvedené zde 
a zachovají dvojice relevantní, s výhradou 
předchozího schválení regulačním 
subjektem. Pro segmenty trhu, kde provoz 
neexistuje, se zvýšení nezahrnuje do 
systému zpoplatnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto segmenty trhu se stanoví v souladu 
s kritérii stanovenými v příloze VIII bodě 
3 s výhradou předchozího schválení 
regulačním subjektem. Pro segmenty trhu, 
kde provoz neexistuje, se zvýšení 
nezahrnuje do systému zpoplatnění.

Tyto segmenty železničního trhu a 
příslušné navrhované zvýšení poplatků se 
stanoví v souladu s postupem stanoveným
v příloze VIII bodě 3. Pro segmenty trhu, 
kde provoz neexistuje, se zvýšení nebude 
na začátku zahrnovat do systému 
zpoplatnění.

Or. en

Odůvodnění

Aby se ochránily segmenty železniční dopravy, kde provoz zpočátku neexistuje, přirážka musí 
být nulová a postupně se zvyšovat, jestliže se provoz rozvíjí a pokud to segment unese.

Pozměňovací návrh 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 3 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle 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. Změna by proto měla být podrobena standardnímu postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 542
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 3 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 543
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vlaky vybavené systémem European Train 
Control System (evropský vlakový 
zabezpečovací systém) (ETCS) 
provozované na tratích vybavených 
vnitrostátními systémy řízení a 
zabezpečení a signalizace využívají 
dočasné snížení poplatků za infrastrukturu 
podle přílohy VIII bodu 5.

Vlaky vybavené systémem European Train 
Control System (evropský vlakový 
zabezpečovací systém) (ETCS) 
provozované na tratích vybavených 
vnitrostátními systémy řízení a 
zabezpečení a signalizace využívají 
dočasné snížení poplatků za infrastrukturu 
podle přílohy VIII bodu 5. Provozovatel 
infrastruktury je schopen zajistit, že toto 
snížení nevede ke ztrátě výnosů. Toto 
snížení je vyváženo vyššími poplatky na 
stejné železniční trati pro vlaky, které 
systémem ETCS vybaveny nejsou.

Or. fr

Odůvodnění

Vybavování vlaků systémem ETCS by mělo být podpořeno uplatňováním systému bonusů a 
malusů, což by zabránilo snížení zdrojů provozovatelů infrastruktury. Tento systém bonusů a 
malusů by měl být uplatňován nejlépe na každé železniční trati samostatně. Navíc k poskytnutí 
jednostranných pravomocí Komisi zasahovat není důvod. 

Pozměňovací návrh 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vlaky vybavené systémem European 
Train Control System (evropský vlakový 
zabezpečovací systém) (ETCS) 
provozované na tratích vybavených 
vnitrostátními systémy řízení a 
zabezpečení a signalizace využívají 
dočasné snížení poplatků za infrastrukturu 
podle přílohy VIII bodu 5.

3. Vlaky vybavené systémem European 
Train Control System (evropský vlakový 
zabezpečovací systém) (ETCS) 
provozované na tratích vybavených 
vnitrostátními systémy řízení a 
zabezpečení a signalizace využívají 
dočasné snížení poplatků za infrastrukturu 
na tratích, na které se vztahuje plán 
zavádění aplikací, kde je systém ERMTS 
instalován.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 5 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle 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. Změna by proto měla být podrobena standardnímu postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 546
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 5 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.
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Pozměňovací návrh 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systémy zpoplatnění použití 
infrastruktury povzbuzují železniční 
podniky a provozovatele infrastruktury 
v minimalizaci závad a zvyšování výkonu 
železniční sítě pomocí systému 
odměňování výkonu. Tento systém může 
zahrnovat pokuty za činnosti narušující 
provoz sítě, kompenzace pro podniky trpící 
závadami a odměny za přesáhnutí 
plánovaného výkonu.

1. Systémy zpoplatnění použití 
infrastruktury povzbuzují železniční 
podniky a provozovatele infrastruktury 
v minimalizaci závad a zvyšování výkonu 
železniční sítě pomocí systému 
odměňování výkonu. Tento systém může
zahrnovat pokuty za činnosti narušující 
provoz sítě, kompenzace pro podniky trpící 
závadami a odměny za přesáhnutí 
plánovaného výkonu, aniž jsou dotčeny 
platné právní předpisy v oblasti trestní 
odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Systémy odměňování výkonu nemají žádnou vazbu na předpisy v oblasti trestní odpovědnosti 
– tj. v případě práv cestujících nebo dohod o kvalitě v nákladní dopravě.

Pozměňovací návrh 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise po 4 letech vyhodnotí 
orientační seznam základních zásad 
systému odměňování výkonu pro 
železniční infrastrukturu uvedenou 
v příloze VIII bodě 4.

Or. en

Odůvodnění

Ukazatele výkonu se mohou postupem času měnit a již si je také železniční odvětví 
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přizpůsobilo. Přezkum ukazatelů by zajistil, aby byl brán v úvahu tržní vývoj.

Pozměňovací návrh 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní zásady systému odměňování 
výkonu uvedené v příloze VIII bodu 4 se 
vztahují na celou síť.

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. Změna by proto měla být podrobena standardnímu postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 550
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 4 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Po přesunutí hlavních částí bodu 4 přílohy VIII do textu samotné směrnice obsahuje příloha 
podrobnější prvky systému odměňování výkonu, které nemůže pod záminkou zajištění 
dostatečné míry flexibility měnit Komise.
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Pozměňovací návrh 551
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 4 přílohy VIII může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle článku 
60.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o podstatný prvek, který nespadá do postupu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 552
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé infrastruktury mohou 
vybírat přiměřený poplatek za přidělenou 
kapacitu, která není využita. Tento 
poplatek je pobídkou k účinnému 
využívání kapacity. Pokud je více než 
jeden žadatel o trasu vlaku, která má být 
přidělena v rámci ročního sestavování 
jízdního řádu, vybere se poplatek za 
rezervaci.

Provozovatelé infrastruktury mohou 
vybírat přiměřený poplatek za přidělenou 
kapacitu, která není využita. Tento 
poplatek je pobídkou k účinnému 
využívání kapacity. Pokud dva nebo více 
žadatelů žádají o překrývající se trasy
vlaku, které mají být přiděleny v rámci 
ročního sestavování jízdního řádu, vybere 
se poplatek za rezervaci v případě toho 
o žadatele, kterému celá trasa vlaku nebo 
její část byla přidělena, ale která není 
využita.

Or. en



PE467.167v01-00 56/155 AM\870643CS.doc

CS

Odůvodnění

Pokud existuje více žadatelů o jednu trasu vlaku, rezervační poplatek bude uložen pouze 
v situaci, kdy je trasa vlaku přidělena žadateli, který ji nevyužívá..

Pozměňovací návrh 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud má žadatel v úmyslu požadovat 
kapacitu infrastruktury s cílem provozovat 
mezinárodní osobní dopravu ve smyslu 
článku 2, uvědomí provozovatele 
infrastruktury a dotčené regulační subjekty. 
Aby mohly vyhodnotit, zda je účelem 
mezinárodního spoje přeprava cestujících 
mezi stanicemi umístěnými v různých 
členských státech, jakož i potenciální 
hospodářský dopad na stávající smlouvy na 
veřejné služby, zajistí regulační subjekty, 
aby byly uvědomeny veškeré příslušné 
orgány, jež na uvedené trase povolily 
osobní železniční dopravu vymezenou ve 
smlouvě na veřejné služby, veškeré jiné 
dotčené příslušné orgány, které mají 
oprávnění omezit přístup podle čl. 9 
odst. 3, a veškeré železniční podniky plnící 
smlouvu na veřejné služby na trase 
uvedeného mezinárodního osobního spoje.

4. Pokud má žadatel v úmyslu požadovat 
kapacitu infrastruktury s cílem provozovat 
mezinárodní a/nebo vnitrostátní osobní 
dopravu ve smyslu článku 2, uvědomí 
provozovatele infrastruktury a dotčené 
regulační subjekty. Aby mohly vyhodnotit 
potenciální hospodářský dopad na stávající 
smlouvy na veřejné služby, zajistí 
regulační subjekty, aby byly uvědomeny 
veškeré příslušné orgány, jež na uvedené 
trase povolily osobní železniční dopravu 
vymezenou ve smlouvě na veřejné služby, 
veškeré jiné dotčené příslušné orgány, 
které mají oprávnění omezit přístup podle 
čl. 9 odst. 3, a veškeré železniční podniky 
plnící smlouvu na veřejné služby na trase 
uvedeného mezinárodního a/nebo 
vnitrostátního osobního spoje.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh tak chce zohlednit otevření služeb vnitrostátní osobní dopravy 
konkurenci.

Pozměňovací návrh 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zástupci 
provozovatelů infrastruktury, jejichž 
rozhodnutí o přidělení se týkají dalších 
provozovatelů infrastruktury, byli sdruženi 
za účelem koordinace přidělování kapacity 
infrastruktury nebo přidělování veškeré 
příslušné kapacity infrastruktury na 
mezinárodní úrovni, aniž jsou dotčena 
zvláštní pravidla obsažená v právních 
předpisech Unie o sítích železniční 
nákladní dopravy. K těmto postupům se 
mohou přidružit příslušní zástupci 
provozovatelů infrastruktury ze třetích 
zemí.

Členské státy zajistí, aby zástupci 
provozovatelů infrastruktury, jejichž 
rozhodnutí o přidělení se týkají dalších 
provozovatelů infrastruktury, byli sdruženi 
za účelem koordinace přidělování kapacity 
infrastruktury nebo přidělování veškeré 
příslušné kapacity infrastruktury na 
mezinárodní úrovni, aniž jsou dotčena 
zvláštní pravidla obsažená v právních 
předpisech Unie o sítích železniční 
nákladní dopravy. Účastníci této 
spolupráce zajistí, aby jejich členství, 
provozní metody a veškerá kritéria 
používaná pro hodnocení a přidělování 
kapacity infrastruktury byly veřejně 
dostupné. K těmto postupům se mohou 
přidružit příslušní zástupci provozovatelů 
infrastruktury ze třetích zemí.

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení má za cíl zahrnout čl. 40 odst. 4 do čl. 40 odst. 1.

Pozměňovací návrh 555
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, 
které spolupracují podle článku 57, jsou 
informováni o všech jednáních a přizváni 
k účasti jako pozorovatelé na všechna 
jednání, kde se tvoří společné zásady a 
postupy přidělování infrastruktury. 
V případě systémů přidělování založených 
na informačních technologiích poskytnou 

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, 
které spolupracují podle článku 57, jsou 
informováni o společných zásadách a 
postupech přidělování infrastruktury, které 
jsou tvořeny. V případě systémů 
přidělování založených na informačních 
technologiích poskytnou tyto systémy 
regulačním subjektům dostatečné 
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tyto systémy regulačním subjektům 
dostatečné informace, aby regulační 
subjekty mohly vykonávat svou úlohu 
regulačního dohledu v souladu 
s ustanoveními článku 56.

informace, aby regulační subjekty mohly 
vykonávat svou úlohu regulačního dohledu 
v souladu s ustanoveními článku 56.

Or. en

Odůvodnění

Znění návrhu Komise poskytuje příliš vysoký stupeň intervencionismu Komise a regulačních 
subjektů v činnostech sdružení provozovatelů infrastruktury, a je tedy zapotřebí jasněji oddělit 
mezi úlohou dohledu/sledování zastávanou regulačním orgánem a podnikem.

Pozměňovací návrh 556
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, 
které spolupracují podle článku 57, jsou 
informováni o všech jednáních a přizváni 
k účasti jako pozorovatelé na všechna 
jednání, kde se tvoří společné zásady a 
postupy přidělování infrastruktury. 
V případě systémů přidělování založených 
na informačních technologiích poskytnou 
tyto systémy regulačním subjektům 
dostatečné informace, aby regulační 
subjekty mohly vykonávat svou úlohu 
regulačního dohledu v souladu 
s ustanoveními článku 56.

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, 
které spolupracují podle článku 57, jsou 
informováni o všech společných zásadách 
a postupech přidělování infrastruktury. 
V případě systémů přidělování založených 
na informačních technologiích poskytnou 
tyto systémy regulačním subjektům 
dostatečné informace, aby regulační 
subjekty mohly vykonávat svou úlohu 
regulačního dohledu v souladu 
s ustanoveními článku 56.

Or. fr

Odůvodnění

Právní systém použitelný v Evropské unii dovoluje, aby podniky organizovaly své činnosti 
svobodně, bez povinnosti pozvat pozorovatele. Komise a regulační subjekty budou 
o rozhodnutích přijatých podniky informovány.
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Pozměňovací návrh 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, 
které spolupracují podle článku 57, jsou 
informováni o všech jednáních a přizváni 
k účasti jako pozorovatelé na všechna 
jednání, kde se tvoří společné zásady a 
postupy přidělování infrastruktury. 
V případě systémů přidělování založených 
na informačních technologiích poskytnou 
tyto systémy regulačním subjektům 
dostatečné informace, aby regulační 
subjekty mohly vykonávat svou úlohu 
regulačního dohledu v souladu 
s ustanoveními článku 56.

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, 
které spolupracují podle článku 57, jsou 
informováni o všech společných zásadách 
a postupech přidělování infrastruktury. 
V případě systémů přidělování založených 
na informačních technologiích poskytnou 
tyto systémy regulačním subjektům 
dostatečné informace, aby regulační 
subjekty mohly vykonávat svou úlohu 
regulačního dohledu v souladu 
s ustanoveními článku 56.

Or. en

Odůvodnění

Komise i regulační subjekty potřebují být dobře informovány, nemusí však být součástí 
hledání podnikatelských rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 558
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, 
které spolupracují podle článku 57, jsou 
informováni o všech jednáních a přizváni 
k účasti jako pozorovatelé na všechna 
jednání, kde se tvoří společné zásady a 
postupy přidělování infrastruktury. 
V případě systémů přidělování založených 
na informačních technologiích poskytnou 
tyto systémy regulačním subjektům 
dostatečné informace, aby regulační 

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, 
které spolupracují podle článku 57, jsou 
informováni o všech jednáních, kde se 
tvoří společné zásady a postupy 
přidělování infrastruktury. V případě 
systémů přidělování založených na 
informačních technologiích poskytnou tyto 
systémy regulačním subjektům dostatečné 
informace, aby regulační subjekty mohly 
vykonávat svou úlohu regulačního dohledu 
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subjekty mohly vykonávat svou úlohu 
regulačního dohledu v souladu 
s ustanoveními článku 56.

v souladu s ustanoveními článku 56.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise a regulační orgány mají různé úlohy, kontrola, nalézání řešení jakožto 
arbitra a sankcionování jsou plněním jejich úkolu, zatímco strategická rozhodnutí soutěží 
s ostatními plně v souladu s ustanoveními této směrnice.

Pozměňovací návrh 559
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a zástupci regulačních 
subjektů, které spolupracují podle článku 
57, jsou informováni o všech jednáních a 
přizváni k účasti jako pozorovatelé na 
všechna jednání, kde se tvoří společné 
zásady a postupy přidělování 
infrastruktury. V případě systémů 
přidělování založených na informačních 
technologiích poskytnou tyto systémy 
regulačním subjektům dostatečné 
informace, aby regulační subjekty mohly 
vykonávat svou úlohu regulačního dohledu 
v souladu s ustanoveními článku 56.

2. Komise je informována o všech 
jednáních a přizvána k účasti jako 
pozorovatel na všechna jednání, kde se 
tvoří společné zásady a postupy 
přidělování infrastruktury. V případě 
systémů přidělování založených na 
informačních technologiích poskytnou tyto 
systémy regulačním subjektům dostatečné 
informace, aby regulační subjekty mohly 
vykonávat svou úlohu regulačního dohledu 
v souladu s ustanoveními článku 56.

Or. es

Pozměňovací návrh 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na každém jednání nebo jiné činnosti 3. Na každém jednání nebo jiné činnosti 
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konané za účelem přidělení kapacity 
infrastruktury pro vlakovou dopravu napříč 
sítěmi přijímají rozhodnutí pouze zástupci 
provozovatelů infrastruktury.

konané za účelem přidělení kapacity 
infrastruktury pro vlakovou dopravu napříč 
sítěmi přijímají rozhodnutí zástupci 
provozovatelů infrastruktury. V případě, že 
se zástupci provozovatelů infrastruktury 
neshodnou, předloží se věc síti 
regulačních subjektů stanovené v článku 
57 k rozhodčímu řízení.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je ustanovit možnost rozhodčího řízení vedeného u sítě 
regulačních subjektů, pokud některé sporné záležitosti nelze vyřešit mezi provozovateli 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účastníci spolupráce podle odstavce 1 
zajistí, aby jejich členství, provozní metody 
a veškerá kritéria používaná pro 
hodnocení a přidělování kapacity 
infrastruktury byly veřejně dostupné.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl přesunout daný odstavec do čl. 40 odst. 1.

Pozměňovací návrh 562
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci spolupráce podle odstavce 1 
posoudí provozovatelé infrastruktury 
potřebu a případně navrhují a organizují 
mezinárodní trasy vlaků tak, aby byl 
umožněn provoz nákladních vlaků na 
základě žádosti ad hoc podle článku 48.

V rámci spolupráce podle odstavce 1 
posoudí provozovatelé infrastruktury 
potřebu a případně navrhují a organizují 
mezinárodní trasy vlaků tak, aby byl 
umožněn provoz nákladních vlaků na 
základě žádosti ad hoc podle článku 48. 
Tato spolupráce by měla zahrnovat 
zavedení mechanismů, které zajistí, aby 
byly poskytovány reakce na žádosti ad hoc 
mezinárodních služeb železniční dopravy 
do pěti pracovních dnů.

Or. es

Odůvodnění

Je nejasné, zda se pětidenní lhůta na odpověď uložená v článku 48v tomto případě použije. 

Pozměňovací návrh 563
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou stanovit odlišná 
pravidla v případě sítí technologicky 
oddělených od hlavní železniční sítě EU, 
je-li nutná zvláštní spolupráce v oblasti 
přidělování kapacit infrastruktury pro 
dopravu pocházející z třetích zemí nebo do 
těchto zemí směřující.

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Členské státy mohou stanovit odlišná 
pravidla v případě sítí technologicky 
oddělených od hlavní železniční sítě EU, 
je-li nutná zvláštní spolupráce v oblasti 
přidělování kapacit infrastruktury pro 
dopravu pocházející z třetích zemí nebo do 
těchto zemí směřující.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o přidělování kapacity a koordinaci s třetími zeměmi, dotčené členské státy – např. 
pobaltské země – musí mít právo stanovit zvláštní pravidla použitelná na jejich příchozí nebo 
odchozí dopravu s třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 565
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Požadavky na přidělení kapacity 
infrastruktury mohou podávat žadatelé ve 
smyslu této směrnice.

1. Požadavky na přidělení kapacity 
infrastruktury mohou podávat žadatelé.
Aby mohli této kapacity infrastruktury a 
evropské železniční sítě zajišťující 
konkurenceschopnost nákladní dopravy 
využívat, pověří žadatelé železniční 
podnik, aby uzavřel dohodu 
s provozovatelem infrastruktury v souladu 
s článkem 28.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá znění použité v nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské 
železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, pro účely stejné sítě a 
nevyžaduje ani rozšíření jeho podstaty.
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Pozměňovací návrh 566
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí 
opatření, která stanoví podrobnosti 
kritérií, jež se mají použít při uplatňování 
odstavce 2. 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

Zneužití pravomocí ze strany Komise k zásahům na vnitrostátní úrovni železničních trhů.

Pozměňovací návrh 567
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2010 je možné vypracovat 
původní rámcovou dohodu na dobu pěti let 
a je možné ji jednou obnovit, a to na 
základě kapacitních charakteristik 
používaných žadateli provozujícími 
dopravní služby před 1. lednem 2010, aby 
bylo možné zohlednit specializované 
investice nebo existenci obchodních smluv.
Regulační subjekt uvedený v článku 55 je 
příslušný povolit vstup takové dohody 
v platnost.

Od 1. ledna 2010 je možné vypracovat 
původní rámcovou dohodu na dobu pěti let 
a je možné ji jednou obnovit, a to na 
základě kapacitních charakteristik 
používaných žadateli provozujícími 
dopravní služby před 1. lednem 2010, aby 
bylo možné zohlednit specializované 
investice nebo existenci obchodních smluv.

Or. en
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Odůvodnění

Členský stát může, bude-li si to přát, informovat regulační subjekt v souvislosti s rámcovou 
dohodou uzavřenou provozovatelem infrastruktury a žadatelem, případně tento subjekt 
konzultovat, v souladu s odstavcem 1, avšak je mimo rozsah pravomocí regulačního subjektu, 
zda má nebo nemá být vstup takové dohody v platnost povolen, kromě případu, kdy existuje 
konkrétní stížnost od jiných žadatelů nebo dojde ke sporu.

Pozměňovací návrh 568
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatel infrastruktury se řídí 
časovým rozvrhem přidělování kapacit 
stanoveným v příloze IX.

Provozovatel infrastruktury se řídí 
časovým rozvrhem přidělování kapacit 
stanoveným v příloze IX. Členské státy 
mohou přijmout odlišné rozvrhy 
přidělování kapacit v případě sítí, které 
jsou technologicky oddělené od hlavní 
železniční sítě EU, a kdy by to umožnilo 
koordinaci s železničními sítěmi třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IX může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem podle 
článku 60.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Zneužití pravomocí ze strany Komise k zásahům na vnitrostátní úrovni železničních trhů.
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Pozměňovací návrh 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IX může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem podle 
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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé infrastruktury se 
dohodnou s dalšími zúčastněnými 
provozovateli infrastruktury na 
mezinárodních trasách vlaků, které mají 
být zahrnuty v jízdním řádu, před 
zahájením jednání o návrhu jízdního řádu. 
Úpravy se provádějí, pouze pokud jsou 
naprosto nezbytné.

2. Provozovatelé infrastruktury se 
dohodnou s dalšími zúčastněnými 
provozovateli infrastruktury na 
mezinárodních trasách vlaků, které mají 
být zahrnuty v jízdním řádu, před 
zahájením jednání o návrhu jízdního řádu. 
Úpravy se provádějí, pouze pokud jsou 
naprosto nezbytné, a musejí být řádně 
zdůvodněny.

Or. es
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Odůvodnění

Vneslo by to větší transparentnost do řízení.

Pozměňovací návrh 572
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žadatelé žádají o kapacitu infrastruktury 
překračující rámec jedné sítě podáním 
žádosti u jednoho provozovatele 
infrastruktury. Tento provozovatel 
infrastruktury je pak zmocněn jednat 
jménem žadatele s dalšími zúčastněnými 
provozovateli infrastruktury.

4. Žadatelé mohou žádat o kapacitu 
infrastruktury překračující rámec jedné sítě 
podáním žádosti u jednoho provozovatele 
infrastruktury. Tento provozovatel 
infrastruktury je pak zmocněn jednat 
jménem žadatele s dalšími zúčastněnými 
provozovateli infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Snahou je udržet soulad s nedávno přijatým nařízením o železničních koridorech, kde tato 
povinnost pro žadatele žádat o kapacitu u jednoho provozovatele infrastruktury neexistuje.

Pozměňovací návrh 573
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provozovatel infrastruktury dá 
v přiměřené lhůtě a včas pro potřeby 
procesu koordinace uvedeného v článku 46 
žadatelům na žádost bezplatně k dispozici 
tyto informace v písemné podobě 
k přezkumu:

4. Provozovatel infrastruktury dá ve lhůtě
nanejvýš jednoho měsíce od přidělení 
vlakových tras a včas pro potřeby procesu 
koordinace uvedeného v článku 46 
žadatelům na žádost bezplatně k dispozici 
tyto informace v písemné podobě 
k přezkumu:

Or. es
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Odůvodnění

Právní nejistota, která může z uložení podmínek jako „přiměřená lhůta“ plynout, oslabuje 
podmínky transparentnosti a bezpečnosti uložené v písmenech a) až e). Je proto nezbytné 
stanovit lhůty jasně.

Pozměňovací návrh 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny existující odvolací 
postupy a článek 56, je v případě sporů 
o přidělení kapacity infrastruktury 
k dispozici systém řešení sporů umožňující 
okamžité vyřešení těchto sporů. Tento 
systém je stanoven ve zprávě o síti. Pokud 
se tento systém použije, je rozhodnutí 
učiněno ve lhůtě deseti pracovních dnů.

6. Aniž jsou dotčeny existující odvolací 
postupy a ustanovení této směrnice, je 
v případě sporů o přidělení kapacity 
infrastruktury k dispozici systém řešení 
sporů umožňující okamžité vyřešení těchto 
sporů. Tento systém je stanoven ve zprávě 
o síti. Pokud se tento systém použije, je 
rozhodnutí učiněno ve lhůtě deseti 
pracovních dnů.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl brát v úvahu všechna ustanovení směrnice.

Pozměňovací návrh 575
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění rozvoje náležitých 
dopravních služeb v tomto rámci, zejména 
aby se vyhovělo požadavkům na veřejnou 
dopravu nebo na podporu rozvoje 
železniční nákladní dopravy, mohou 
členské státy přijmout na 
nediskriminačním základě jakákoli 

Za účelem zajištění rozvoje náležitých 
dopravních služeb v tomto rámci, zejména 
aby se vyhovělo požadavkům na veřejnou 
dopravu nebo na podporu rozvoje 
železniční nákladní dopravy, zejména 
služeb mezinárodní nákladní dopravy, 
mohou členské státy přijmout na 
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nezbytná opatření, aby byly tyto služby při 
přidělování kapacity infrastruktury 
zajištěny přednostně.

nediskriminačním základě jakákoli 
nezbytná opatření, aby byly tyto služby při 
přidělování kapacity infrastruktury 
zajištěny přednostně.

Or. es

Odůvodnění

Přejeme-li si povzbudit železniční dopravu na evropské úrovni, je třeba mezinárodní 
železniční služby zvláště zdůraznit. 

Pozměňovací návrh 576
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Význam služeb nákladní dopravy a 
zejména služeb mezinárodní nákladní 
dopravy se při stanovení přednostních 
kritérií přiměřeně zohlední.

5. K přednostním kritériím patří služby 
nákladní dopravy a zejména služby 
mezinárodní nákladní dopravy.

Or. es

Odůvodnění

Spojení „přiměřeně se zohlední“ je málo konkrétní a celkově nejednoznačný výraz; pokud má 
Komise v úmyslu podpořit železniční nákladní dopravu, zejména nákladní mezinárodní 
dopravu, měla by to říct jasnou formulací.

Pozměňovací návrh 577
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatel infrastruktury vypracuje do
šesti měsíců od dokončení analýzy
kapacity plán na rozšíření kapacity.

1. Jakmile má k dispozici analýzu 
kapacity, provozovatel infrastruktury 
vypracuje plán na rozšíření kapacity.
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Or. es

Odůvodnění

Poskytlo by to větší flexibilitu a posílilo schopnost jednat neprodleně, což by mohlo zvýšit 
kvalitu poskytování služeb.

Pozměňovací návrh 578
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plán může podléhat předchozímu schválení 
členským státem. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 může vydat 
stanovisko, zda jsou akce uvedené v plánu 
přiměřené.

Plán může podléhat předchozímu schválení 
členským státem.

Or. nl

Pozměňovací návrh 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je transevropská síť nebo trať 
vlaku mající významný dopad na jednu 
nebo více transevropských sítí přetížena, 
může síť regulačních subjektů uvedená 
článku 57 vydat stanovisko, zda jsou akce 
uvedené v plánu přiměřené.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl stanovit, že síť regulačních subjektů bude konzultována 
v tom případě, pokud by došlo u jedné nebo několika transevropských sítí k významnému 
přetížení.
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Pozměňovací návrh 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě přetížené infrastruktury žádá 
provozovatel infrastruktury o vzdání se 
trasy vlaku využívané za období nejméně 
jednoho měsíce méně, než činí kvóta 
stanovená ve zprávě o síti, kromě případů, 
kdy se jedná o jiné než ekonomické 
důvody, které provozovatelé nemohou 
ovlivnit.

2. V případě přetížené infrastruktury žádá 
provozovatel infrastruktury o vzdání se 
tras vlaku využívaných za období nejméně 
jednoho měsíce méně, než činí kvóta 
stanovená ve zprávě o síti, kromě případů, 
kdy se jedná o jiné než ekonomické 
důvody, které provozovatelé nemohou 
ovlivnit. Poskytovatel infrastruktury 
nejprve konzultuje železniční podnik pro 
získávání informací o nedostatečném 
využívání těchto tratí vlaků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 581
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce infrastruktury včas informuje 
zúčastněné strany o neplánované údržbové 
práci.

3. Správce infrastruktury nejméně týden  
předem informuje zúčastněné strany 
o neplánované údržbové práci.

Or. es

Odůvodnění

Je smysluplné, aby byly zainteresované strany informované o tom, kdy má začít údržbová 
práce, aby tak navzdory neplánované povaze těchto prací mohla být přijata nezbytná 
bezpečnostní opatření.
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Pozměňovací návrh 582
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Provozovatelé infrastruktury mají 
akční plány pro případy nehod nebo 
technických závad.

Or. es

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury by měli mít jasně stanovené akční plány pro případy nehod nebo 
technických závad. Tyto plány by přispěly k rychlejšímu a efektivnějšímu vypracovávání 
kontingenčních plánů a měly by být mezi všemi provozovateli infrastruktury sdíleny k výměně 
osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou požadovat účast 
železničních podniků na zajišťování 
prosazování a sledování dodržování 
bezpečnostních norem a pravidel.

3. S výjimkou případů vyšší moci, včetně 
naléhavých a nepředvídaných prací 
nezbytných pro zajištění bezpečnosti, 
nesmí být vlaková trasa přidělená 
nákladnímu vlaku podle tohoto článku 
zrušena ve lhůtě kratší než dva měsíce 
před jízdou podle jízdního řádu, nedá-li 
dotyčný žadatel s tímto zrušením svůj 
souhlas V takovém případě se příslušný 
provozovatel infrastruktury dotyčnému 
žadateli pokusí navrhnout vlakovou trasu 
rovnocenné kvality a spolehlivosti, kterou 
má žadatel právo přijmout nebo 
odmítnout. Odmítne-li žadatel, bude 
oprávněn alespoň k získání náhrady 
výdajů na příslušný poplatek.
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Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanovuje, že pokud je trasa vlaku zrušena z jiných důvodů, než je 
vyšší moc, musí být poskytnuty alternativní řešení nebo náhrada výdajů na poplatek. Přebírá 
se a doplňuje znění již uvedené v nařízení o evropských železničních koridorech (nařízení 
(EU) č. 913/2010).

Pozměňovací návrh 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Oddíl 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt Regulační subjekty

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodnější použít množné číslo, jelikož se tato část zabývá vnitrostátními regulačními 
subjekty, sloučenými do sítě.

Pozměňovací návrh 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 55 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt Vnitrostátní regulační subjekty

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl, aby byl název článku 55 více konkrétní, a to s ohledem na 
změny provedené v článku 57.
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Pozměňovací návrh 586
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí jediný 
vnitrostátní regulační subjekt pro 
železniční odvětví. Tento subjekt je 
samostatným orgánem, který je, pokud jde 
o organizaci, funkce, hierarchii a 
rozhodování, právně samostatný a 
nezávislý na jakémkoli jiném 
veřejnoprávním subjektu. Je rovněž 
nezávislý, pokud jde o organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní strukturu 
a rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, 
přidělujícím subjektu nebo žadateli. 1 
Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby.

1. Každý členský stát zřídí jediný 
vnitrostátní regulační subjekt pro 
železniční odvětví. Tento subjekt je 
samostatným orgánem, který je, pokud jde 
o organizaci, funkce, hierarchii a 
rozhodování, právně samostatný a 
nezávislý na jakémkoli jiném 
veřejnoprávním subjektu. Je rovněž 
nezávislý, pokud jde o organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní strukturu 
a rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, 
přidělujícím subjektu nebo žadateli. 1 
Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby.
Vnitrostátní regulační subjekt má 
administrativní kapacitu, pokud jde 
o personál a zdroje, potřebnou k plnění 
úkolů, kterými byl pověřen v článku 56. 
Požadované personální vybavení by mělo 
být přímo spojeno s potřebami trhu, podle 
nichž by se mělo lišit.

Or. en

Odůvodnění

Nezávislost, zdroje a personál regulačního subjektu mají pro fungování subjektu a jeho 
schopnost řešit stížnosti zásadní význam. Požadované personální vybavení by mělo být přímo 
spojeno s potřebami trhu, podle nichž by se mělo lišit.

Pozměňovací návrh 587
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí jediný 
vnitrostátní regulační subjekt pro 
železniční odvětví. Tento subjekt je 
samostatným orgánem, který je, pokud jde 
o organizaci, funkce, hierarchii a 
rozhodování, právně samostatný a 
nezávislý na jakémkoli jiném 
veřejnoprávním subjektu. Je rovněž 
nezávislý, pokud jde o organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní strukturu 
a rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, 
přidělujícím subjektu nebo žadateli. Tento 
subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby.

1. Každý členský stát zřídí jediný 
vnitrostátní regulační orgán pro železniční 
odvětví. Tento orgán je samostatným 
subjektem, který je, pokud jde 
o organizaci, funkce, hierarchii a 
rozhodování, právně samostatný a 
nezávislý na jakémkoli jiném 
veřejnoprávním subjektu. Je rovněž 
nezávislý, pokud jde o organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní strukturu 
a rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, 
přidělujícím subjektu nebo žadateli. Tento 
subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby.
Regulační orgán má organizační kapacitu 
potřebnou k plnění úkolů, kterými byl 
pověřen v článku 56.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá výše uvedená ustanovení o úloze a úkolech regulačního 
orgánu v souvislosti s prováděním služeb obecného zájmu.

Pozměňovací návrh 588
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Každý členský stát zřídí jediný 
vnitrostátní regulační subjekt pro 
železniční odvětví. Tento subjekt je 
samostatným orgánem, který je, pokud jde 
o organizaci, funkce, hierarchii a 
rozhodování, právně samostatný a 
nezávislý na jakémkoli jiném 
veřejnoprávním subjektu. Je rovněž 

(1) Každý členský stát zřídí jediný 
vnitrostátní regulační subjekt pro 
železniční odvětví. Tento subjekt je 
samostatným orgánem, který je, pokud jde 
o organizaci, funkce, hierarchii a 
rozhodování, právně samostatný a 
nezávislý na jakémkoli jiném 
veřejnoprávním subjektu. Je rovněž 
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nezávislý, pokud jde o organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní strukturu 
a rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, 
přidělujícím subjektu nebo žadateli. Tento 
subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby.

nezávislý, pokud jde o organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní strukturu 
a rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, 
přidělujícím subjektu nebo žadateli. Tento 
subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby.
Regulační subjekt má potřebné lidské a 
materiální zdroje k plnění úkolů, kterými 
byl pověřen v článku 56.

Or. de

Odůvodnění

Regulační subjekt musí mít potřebné lidské a materiální zdroje k plnění svých úkolů a k tomu, 
aby mohl pracovat účinně.

Pozměňovací návrh 589
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí jediný 
vnitrostátní regulační subjekt pro 
železniční odvětví. Tento subjekt je 
samostatným orgánem, který je, pokud jde 
o organizaci, funkce, hierarchii a 
rozhodování, právně samostatný a 
nezávislý na jakémkoli jiném 
veřejnoprávním subjektu. Je rovněž 
nezávislý, pokud jde o organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní strukturu 
a rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, 
přidělujícím subjektu nebo žadateli. 1 
Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby.

1. Každý členský stát zřídí jediný 
vnitrostátní regulační subjekt pro 
železniční odvětví. Tento subjekt je 
samostatným orgánem, který je, pokud jde 
o organizaci, funkce, hierarchii a 
rozhodování, právně samostatný a 
nezávislý na jakémkoli jiném 
veřejnoprávním subjektu. Je rovněž 
nezávislý, pokud jde o organizaci a 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, 
přidělujícím subjektu nebo žadateli. 1 
Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 590
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do jednoho měsíce ode 
dne obdržení veškerých informací. 
V případě odvolání proti odmítnutí žádosti 
o poskytnutí kapacity infrastruktury nebo 
proti podmínkám nabídky kapacity 
regulační subjekt buď potvrdí, že žádná 
změna rozhodnutí provozovatele 
infrastruktury není žádoucí, nebo si 
vyžádá změnu tohoto rozhodnutí 
v souladu s pokyny, které stanoví.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 591
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni příslušným parlamentem na 
pevně stanovené období, které lze obnovit, 
za jasných podmínek zajišťujících 
nezávislost. Jsou vybíráni z okruhu osob, 
které v rámci podniku nebo subjektů přímo 
nebo nepřímo po dobu tří let před 
jmenováním a v průběhu funkčního období 
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postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah v 
rámci kteréhokoli z regulovaných podniků 
nebo subjektů po dobu nejméně tří let. 
Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

nezastávaly odborné postavení, nenesly 
odpovědnost nebo neměly zájem nebo 
podnikatelský vztah. Po jeho skončení 
nezastávají odborné postavení, nenesou 
odpovědnost nebo nemají zájem nebo 
podnikatelský vztah v rámci kteréhokoli z 
regulovaných podniků nebo subjektů po 
dobu nejméně tří let. Mají plné oprávnění k 
náboru a řízení pracovníků regulačního 
subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Změna s cílem přizpůsobit se vnitrostátní institucionální struktuře každého členského státu.

Pozměňovací návrh 592
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

3. Předseda a správní rada regulačního 
orgánu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

Or. fr
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Odůvodnění

Není třeba zacházet do pravidel pro jmenování, která musí řešit členský stát.

Pozměňovací návrh 593
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku 
nebo subjektů přímo nebo nepřímo po 
dobu tří let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah.
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně 
tří let. Mají plné oprávnění k náboru a 
řízení pracovníků regulačního subjektu.

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Musí vystupovat 
zcela nezávisle na zájmech trhu 
v železničním odvětví a nesmí být za 
žádných okolností ovlivňováni pokyny od 
vlády nebo od soukromého či veřejného 
podniku. Po jeho skončení nezastávají 
odborné postavení, nenesou odpovědnost 
nebo nemají zájem nebo podnikatelský 
vztah v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po přiměřenou 
dobu. Mají plné oprávnění k náboru a 
řízení pracovníků regulačního subjektu.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zaručit nezávislost členů regulačního subjektu. Avšak podmínky pro členy, které jsou 
příliš přísné, jako je doba tří let před jejich jmenováním do regulačního subjektu a tří let po 
skončení funkčního období, během kterých nesmějí mít žádnou vazbu s železničním odvětvím, 
budou v některých státech znemožňovat, aby byli nalezeni kandidáti s dostatečnými 
zkušenostmi a odbornou přípravou k výkonu specializovaných úkolů, které tato funkce obnáší.

Pozměňovací návrh 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet
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Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni společně vnitrostátním 
parlamentem, správními a/nebo obecnými 
soudy a vnitrostátními poradními 
shromážděními (bez možnosti odvolání), 
na pevně stanovené období, které lze 
obnovit, za jasných podmínek zajišťujících 
nezávislost. Jsou vybíráni z okruhu osob, 
které v rámci podniku nebo subjektů přímo 
nebo nepřímo po dobu tří let před 
jmenováním a v průběhu funkčního období 
nezastávaly odborné postavení, nenesly 
odpovědnost nebo neměly zájem nebo 
podnikatelský vztah. Po jeho skončení 
nezastávají odborné postavení, nenesou 
odpovědnost nebo nemají zájem nebo 
podnikatelský vztah v rámci kteréhokoli 
z regulovaných podniků nebo subjektů po 
dobu nejméně tří let. Mají plné oprávnění 
k náboru a řízení pracovníků regulačního 
subjektu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 595
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 

(3) Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni vnitrostátním parlamentem na 
pevně stanovené období, které lze obnovit, 
za jasných podmínek zajišťujících 
nezávislost, a musí být potvrzeni 
vnitrostátním parlamentem. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
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funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí o předsedovi a členech správní rady regulačního subjektu pro železniční odvětví 
jsou důležitými politickými rozhodnutími, která by v zájmu zajištění co největší legitimity měly 
potvrdit vnitrostátní parlamenty.

Pozměňovací návrh 596
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně 
tří let. Mají plné oprávnění k náboru a 

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni vnitrostátním parlamentem na 
pevně stanovené období, které lze obnovit, 
za jasných podmínek zajišťujících 
nezávislost. Jsou vybíráni z okruhu osob, 
které v rámci podniku nebo subjektů přímo 
nebo nepřímo po přiměřenou dobu před 
jmenováním a – podle výslovně to 
uvádějícího odpovídajícího prohlášení 
o zájmech – v průběhu funkčního období 
nezastávaly odborné postavení, nenesly 
odpovědnost nebo neměly zájem nebo 
podnikatelský vztah. Po jeho skončení 
nezastávají odborné postavení, nenesou 
odpovědnost nebo nemají zájem nebo 
podnikatelský vztah v rámci kteréhokoli 
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řízení pracovníků regulačního subjektu. z regulovaných podniků nebo subjektů po
přiměřenou dobu. Mají plné oprávnění 
k náboru a řízení pracovníků regulačního 
subjektu podle vnitrostátních právních 
předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy ponesou odpovědnost prostřednictvím svých vnitrostátních parlamentů, jež 
budou mít odpovědnost za to, že bude ve vnitrostátním právu provedeno usnesení této 
směrnice, které se týká na jmenování předsedy a správní rady regulačního subjektu: ti budou 
vázáni povinností podepsat příslušné prohlášení o zájmu, v němž bude výslovně uvedeno, že 
neexistuje žádná vazba nebo zájem s aktéry železničního odvětví.

Pozměňovací návrh 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni příslušným orgánem daného 
členského státu na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, za jasných 
podmínek zajišťujících nezávislost. Jsou 
vybíráni z okruhu osob, které v rámci 
podniku nebo subjektů přímo nebo 
nepřímo po dobu tří let před jmenováním a 
v průběhu funkčního období nezastávaly 
odborné postavení, nenesly odpovědnost 
nebo neměly zájem nebo podnikatelský 
vztah. Po jeho skončení nezastávají 
odborné postavení, nenesou odpovědnost 
nebo nemají zájem nebo podnikatelský 
vztah v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

Or. pl
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Odůvodnění

V rámci snahy o nenarušení zásady subsidiarity by měla existovat svoboda zvolit si orgán, 
který jmenuje předsedu a správní radu odpovědné za regulaci železničního odvětví. V řadě 
zemí je regulační subjekt subjektem vlády a nemůže tedy být například jmenován 
parlamentem.

Pozměňovací návrh 598
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
jmenováni na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

3. Předseda a správní rada regulačního 
subjektu pro železniční odvětví jsou 
navrženi a jmenováni příslušnými 
institucemi na pevně stanovené období, 
které lze obnovit, za jasných podmínek 
zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni 
z okruhu osob, které v rámci podniku nebo 
subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří 
let před jmenováním a v průběhu 
funkčního období nezastávaly odborné 
postavení, nenesly odpovědnost nebo 
neměly zájem nebo podnikatelský vztah. 
Po jeho skončení nezastávají odborné 
postavení, nenesou odpovědnost nebo 
nemají zájem nebo podnikatelský vztah 
v rámci kteréhokoli z regulovaných 
podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří 
let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení 
pracovníků regulačního subjektu.

Or. es

Odůvodnění

Byl by tak respektován způsob, jakým pracují různé institucionální systémy v jednotlivých 
zemích a regionech.

Pozměňovací návrh 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Návrh směrnice
Čl. 56 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkce regulačního subjektu Funkce vnitrostátních regulačních 
subjektů

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl, aby byl název článku 56 více konkrétní.

Pozměňovací návrh 600
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel 
právo podat stížnost regulačnímu subjektu, 
pokud se domnívá, že se s ním nejedná 
poctivě, že je diskriminován nebo jinak 
poškozen, a zejména může podat odvolání 
proti rozhodnutím přijatým 
provozovatelem infrastruktury nebo 
případně železničním podnikem nebo 
provozovatelem dopravního zařízení, která
se týkají

1. Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel 
právo podat stížnost regulačnímu subjektu, 
pokud se domnívá, že se s ním nejedná 
poctivě, že je diskriminován nebo jinak 
poškozen, kvůli rozhodnutím přijatým 
provozovatelem infrastruktury nebo 
případně železničním podnikem nebo 
provozovatelem železničního dopravního 
zařízení a vyvstalým sporům, které se 
týkají

Or. en

Odůvodnění

Zdůraznění toho, že právo podat stížnost regulačnímu subjektu je uděleno v případě sporu, 
který vznikl v důsledku nespravedlivého nebo diskriminačního rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 601
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Regulační subjekt je povinen 
rozhodnout o veškerých stížnostech nebo 
aktech z vlastní iniciativy a přijmout 
opatření k nápravě nejpozději do dvou 
měsíců. V případě odvolání proti 
odmítnutí žádosti o poskytnutí kapacity 
infrastruktury nebo proti podmínkám 
nabídky kapacity regulační subjekt buď 
potvrdí, že žádná změna rozhodnutí 
provozovatele infrastruktury není žádoucí, 
nebo si vyžádá změnu tohoto rozhodnutí 
v souladu s pokyny, které stanoví.
Regulační subjekt, pokud nedodržuje své 
zmocnění a lhůty, bude předán 
k posouzení Evropské komise v souladu 
s postupem podle čl. 63 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je restrukturalizovat články o regulačním subjektu 
v zájmu větší jednoznačnosti. Obsahuje znění čl. 56 prvního a třetího pododstavce. Žádáme, 
aby rozhodnutí regulačního subjektu na 2 týdny. V ideálním případě by měla věc být 
předložena evropskému regulačnímu oddělení.

Pozměňovací návrh 602
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat hospodářskou soutěž na trzích 
železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a
s cílem předcházet diskriminaci mezi 
žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) až 
g). Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti 
neobsahuje diskriminační ustanovení či 
nedává provozovateli infrastruktury prostor 
pro volné uvážení, který by mohl být 

2. Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat hospodářskou soutěž na trzích 
železniční dopravy a – s cílem předcházet 
diskriminaci mezi žadateli – přezkoumávat 
odst. 1 písm. a) až g). Kontroluje zejména 
to, zda zpráva o síti neobsahuje 
diskriminační ustanovení či nedává 
provozovateli infrastruktury prostor pro 
volné uvážení, který by mohl být využit 
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využit k diskriminaci mezi žadateli. 
Regulační subjekt má organizační kapacitu 
potřebnou k plnění těchto úkolů.

k diskriminaci mezi žadateli. Regulační 
subjekt má organizační kapacitu potřebnou 
k plnění těchto úkolů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 603
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat hospodářskou soutěž na trzích 
železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a 
s cílem předcházet diskriminaci mezi 
žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) až 
g). Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti 
neobsahuje diskriminační ustanovení či 
nedává provozovateli infrastruktury prostor 
pro volné uvážení, který by mohl být 
využit k diskriminaci mezi žadateli. 
Regulační subjekt má organizační 
kapacitu potřebnou k plnění těchto úkolů.

(2) Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat hospodářskou soutěž na trzích 
železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a 
s cílem předcházet diskriminaci mezi 
žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) až 
g). Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti 
neobsahuje diskriminační ustanovení či 
nedává provozovateli infrastruktury prostor 
pro volné uvážení, který by mohl být 
využit k diskriminaci mezi žadateli. 
Regulační subjekt má potřebné lidské a 
materiální zdroje k plnění těchto úkolů.

Or. de

Odůvodnění

Regulační subjekt musí mít potřebné lidské a materiální zdroje k plnění svých úkolů a k tomu, 
aby mohl pracovat účinně.

Pozměňovací návrh 604
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat hospodářskou soutěž na trzích 
železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a

2. Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat situaci na trzích železniční 
dopravy s cílem předcházet diskriminaci 
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s cílem předcházet diskriminaci mezi 
žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) až 
g). Kontroluje zejména to, zda zpráva 
o síti neobsahuje diskriminační 
ustanovení či nedává provozovateli 
infrastruktury prostor pro volné uvážení, 
který by mohl být využit k diskriminaci 
mezi žadateli. Regulační subjekt má 
organizační kapacitu potřebnou k plnění 
těchto úkolů.

mezi žadateli. Mimo jiné kontroluje, 
nebyla-li ve zprávě o síti použita 
provozovateli infrastruktury diskriminační 
doložka k diskriminaci mezi žadateli. 
Regulační subjekt má organizační kapacitu 
potřebnou k plnění těchto úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění pravomocí: sledování situace železničního trhu je širší a vhodnější, než aby se 
sledování omezovalo pouze na problém konkurenceschopnosti, a umožňuje mnohem lépe 
snížit rizika, že bude nutné řešit spory. Kontrolovat a zasahovat k zastavení dopadů 
diskriminačního aktu je jednoznačným způsobem, jak řešit spor týkající se nespravedlivého 
zacházení: poskytování výkladu pro možné používání ustanovení není arbitr oprávněn činit.

Pozměňovací návrh 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat hospodářskou soutěž na trzích 
železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a 
s cílem předcházet diskriminaci mezi 
žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) až 
g). Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti 
neobsahuje diskriminační ustanovení či 
nedává provozovateli infrastruktury prostor 
pro volné uvážení, který by mohl být 
využit k diskriminaci mezi žadateli. 
Regulační subjekt má organizační kapacitu 
potřebnou k plnění těchto úkolů.

2. Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat hospodářskou soutěž na trzích 
železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a 
s cílem předcházet diskriminaci mezi 
žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) až 
g). Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti 
neobsahuje diskriminační ustanovení či 
nedává provozovateli infrastruktury prostor 
pro volné uvážení, který by mohl být 
využit k diskriminaci mezi žadateli. 
Regulační subjekt má dostatečnou 
organizační kapacitu k plnění těchto úkolů 
v návaznosti na velikost sítě, objem 
dopravy a počet provozovatelů.

Or. it
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Pozměňovací návrh 606
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulační subjekt má rovněž pravomoc 
sledovat hospodářskou soutěž na trzích 
železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a 
s cílem předcházet diskriminaci mezi 
žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) 
až g). Kontroluje zejména to, zda zpráva 
o síti neobsahuje diskriminační ustanovení 
či nedává provozovateli infrastruktury 
prostor pro volné uvážení, který by mohl 
být využit k diskriminaci mezi žadateli. 
Regulační subjekt má organizační kapacitu 
potřebnou k plnění těchto úkolů.

2. Pokud regulační subjekt obdrží 
odvolání podle odstavce 1, kontroluje
zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje 
diskriminační ustanovení či nedává 
provozovateli infrastruktury prostor pro 
volné uvážení, který by mohl být využit 
k diskriminaci mezi žadateli. Regulační 
subjekt má organizační kapacitu potřebnou 
k plnění těchto úkolů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 607
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační subjekt zajistí, aby poplatky 
stanovené provozovatelem infrastruktury 
byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a 
byly nediskriminační. Vyjednávání mezi 
žadateli a provozovatelem infrastruktury 
o úrovni poplatků za využití infrastruktury 
jsou přípustná pouze pod dohledem 
regulačního subjektu. Regulační subjekt 
zasáhne, pokud je pravděpodobné, že
jednání jsou v rozporu s touto kapitolou.

3. Regulační subjekt zajistí, aby poplatky 
stanovené provozovatelem infrastruktury 
byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a 
byly nediskriminační a vyjednávání mezi 
žadateli a provozovatelem infrastruktury 
o úrovni těchto poplatků bylo v souladu 
s ustanoveními kapitoly IV oddílu 2. Na 
žádost aktérů uvedených v odstavci 1 
regulační subjekt zasáhne, pokud jednání 
jsou v rozporu s touto kapitolou.

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o posílení nezbytné úlohy regulačních subjektů jakožto arbitra: sledování procesu a 
zasahování při nesplnění povinnosti.

Pozměňovací návrh 608
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační subjekt zajistí, aby poplatky 
stanovené provozovatelem infrastruktury 
byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a 
byly nediskriminační. Vyjednávání mezi 
žadateli a provozovatelem infrastruktury 
o úrovni poplatků za využití infrastruktury 
jsou přípustná pouze pod dohledem 
regulačního subjektu. Regulační subjekt 
zasáhne, pokud je pravděpodobné, že 
jednání jsou v rozporu s touto kapitolou.

3. Regulační subjekt zajistí, aby poplatky 
stanovené provozovatelem infrastruktury 
byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a 
byly nediskriminační.

Or. nl

Odůvodnění

Regulační subjekt vykonává dohled; nevytváří politiku a není stranou v jednáních mezi 
provozovatelem infrastruktury a železničními podniky. Provádí na žádost jedné ze 
zúčastněných stran následné kontroly.

Pozměňovací návrh 609
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Regulační subjekt určí v souladu s čl. 
10 odst. 2, zda je hlavním účelem služby 
přepravovat cestující mezi stanicemi, jež 
se nacházejí v různých členských státech, 
a v souladu s čl. 11 odst. 2, zda 
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provozování služeb uvedených v článku 10 
neohrožuje hospodářskou vyváženost 
smlouvy na veřejné služby mezi výchozí a 
cílovou stanicí, na něž se vztahuje jedna 
nebo více smluv na veřejné služby.

Or. fr

Odůvodnění

Pravomoc určit, zda není ohrožena hospodářská vyváženost veřejné služby, se svěřuje 
regulačnímu subjektu článkem 11. Na tomto místě je v zájmu větší přehlednosti znovu 
doplněna do seznamu pravomocí tohoto subjektu, které příslušný subjekt bude vykonávat pro 
účely provádění služeb obecného zájmu.

Pozměňovací návrh 610
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regulační subjekt je zmocněn požadovat 
užitečné informace od provozovatele 
infrastruktury, žadatelů a jakékoli 
zúčastněné třetí osoby z příslušného 
členského státu. Požadované informace 
musí být regulačnímu subjektu poskytnuty 
bez zbytečného prodlení. Regulačnímu 
subjektu musí být umožněno prosazovat 
takové požadavky příslušnými sankcemi, 
včetně pokut. Informace, které se mají 
regulačnímu subjektu poskytnout, zahrnují 
veškeré údaje, které regulační subjekt 
požaduje v rámci své odvolací funkce a 
funkce sledování hospodářské soutěže na 
trzích železniční dopravy v souladu 
s odstavcem 2. To zahrnuje údaje nezbytné 
pro statistické účely a účely sledování trhu.

4. Regulační subjekt je zmocněn požadovat 
užitečné informace od provozovatele 
infrastruktury, žadatelů a jakékoli 
zúčastněné třetí osoby z příslušného 
členského státu. Požadované informace 
musí být regulačnímu subjektu poskytnuty 
bez zbytečného prodlení. Informace, které 
se mají regulačnímu subjektu poskytnout, 
zahrnují veškeré údaje, které regulační 
subjekt požaduje v rámci své odvolací 
funkce a funkce sledování hospodářské 
soutěže na trzích železniční dopravy 
v souladu s odstavcem 2. To zahrnuje 
údaje nezbytné pro statistické účely a účely 
sledování trhu. Pokud provozovatel 
infrastruktury nezajistí takové informace, 
regulační subjekt je oprávněn přijmout 
příslušné právní kroky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvou měsíců ode dne 
obdržení veškerých informací. Tam, kde je 
to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy 
o přiměřených opatřeních k nápravě 
nežádoucího vývoje na těchto trzích, 
zejména s odkazem na odst. 1 písm. a) až 
g).

Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvaceti pracovních 
dnů ode dne obdržení stížnosti. Tam, kde 
je to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy 
o přiměřených opatřeních k nápravě 
nežádoucího vývoje na těchto trzích, 
zejména s odkazem na odst. 1 písm. a) až 
g).

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby železniční společnosti včas obdržely rozhodnutí o svých žádostech o používání 
trasy, jakož i své žádosti o rozhodčí řízení.

Pozměňovací návrh 612
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvou měsíců ode dne 
obdržení veškerých informací. Tam, kde je 
to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy 
o přiměřených opatřeních k nápravě 
nežádoucího vývoje na těchto trzích, 
zejména s odkazem na odst. 1 písm. a) až 
g).

Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do jednoho měsíce ode 
dne obdržení veškerých informací. Tam, 
kde je to vhodné, rozhodne z vlastní 
iniciativy o přiměřených opatřeních 
k nápravě nežádoucího vývoje na těchto 
trzích, zejména s odkazem na odst. 1 písm. 
a) až g).

Or. de
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 613
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvou měsíců ode dne 
obdržení veškerých informací. Tam, kde je 
to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy 
o přiměřených opatřeních k nápravě 
nežádoucího vývoje na těchto trzích, 
zejména s odkazem na odst. 1 písm. a) až 
g).

Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvou měsíců ode dne 
obdržení veškerých informací.

Or. en

Odůvodnění

Zamezuje se nejednoznačným prohlášením o „nežádoucím vývoji“: po nich následují 
nápravná opatření a jsou řešeny dotazy a spory.

Pozměňovací návrh 614
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvou měsíců ode dne 
obdržení veškerých informací. Tam, kde je 
to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy 
o přiměřených opatřeních k nápravě 
nežádoucího vývoje na těchto trzích, 

Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvou měsíců ode dne 
obdržení veškerých informací.
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zejména s odkazem na odst. 1 písm. a) až 
g).

Or. nl

Odůvodnění

Regulační subjekt vykonává dohled, a nevytváří politiku.

Pozměňovací návrh 615
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvou měsíců ode dne 
obdržení veškerých informací. Tam, kde je 
to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy 
o přiměřených opatřeních k nápravě 
nežádoucího vývoje na těchto trzích, 
zejména s odkazem na odst. 1 písm. a) až 
g).

5. Regulační subjekt rozhoduje o všech 
stížnostech a provádí opatření k nápravě 
situace nejpozději do dvou měsíců ode dne 
obdržení veškerých informací a od 
rozhovorů se stranami. Tam, kde je to 
vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy 
o přiměřených opatřeních k nápravě 
nežádoucího vývoje na těchto trzích, 
zejména s odkazem na odst. 1 písm. a) až 
g).

Or. es

Odůvodnění

Je třeba vzít v této souvislosti v úvahu poskytnutou dokumentaci a názory dotčených stran.

Pozměňovací návrh 616
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí regulačního subjektu jsou 
závazná pro všechny strany, na něž se dané 
rozhodnutí vztahuje, a nepodléhají kontrole 

Rozhodnutí regulačního subjektu jsou 
závazná pro všechny strany, na něž se dané 
rozhodnutí vztahuje, a nepodléhají kontrole 
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jiné správní instance. Regulační subjekt 
musí být schopen prosazovat taková 
rozhodnutí příslušnými sankcemi, včetně 
pokut.

jiné správní instance, podléhají však 
v členských státech soudnímu přezkumu. 
Regulační subjekt musí být schopen 
prosazovat taková rozhodnutí příslušnými 
sankcemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Dojde-li ke sporům ohledně 
rozhodnutí regulačních subjektů 
v případě přeshraniční dopravy, může se 
kterákoli z dotčených stran odvolat 
k Evropské komisi, aby se jí dostalo 
závazného rozhodnutí, zda je zajištěna 
slučitelnost daného rozhodnutí s právními 
předpisy EU.
Evropská komise by měla jmenovat 
odpovědnou službu pro tato odvolání, 
nejpozději do tří měsíců od zveřejnění této 
směrnice v Úředním věstníku.
Odpovědná služba musí přijmout závazné 
rozhodnutí k odvolání do 20 pracovních 
dnů od jeho přijetí.
Po dvou letech by mělo být toto 
uspořádání přezkoumáno a mohlo by vést 
k rozšíření odpovědností příslušné služby 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby železniční společnosti včas obdržely rozhodnutí o svých žádostech o používání 
trasy, jakož i své žádosti o rozhodčí řízení. Kromě toho by měla být k dispozici evropská 
služba a zabývat se komplikovanými odvoláními týkajícími se přeshraničních služeb, kterou je 
po uplynutí dvou let potřeba přezkoumat.
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Pozměňovací návrh 618
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Regulační subjekt je oprávněn provádět 
audity či iniciovat externí audity 
u provozovatelů infrastruktury, případně 
železničních podniků za účelem ověření 
souladu s ustanoveními o oddělení 
účetnictví stanovenými v článku 6.

vypouští se

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury a všechny podniky nebo 
subjekty provozující nebo integrující 
různé typy železniční dopravy nebo 
zajišťující správu infrastruktury, jak jsou 
uvedeny v čl. 6 odst. 1 a 2, předkládali 
regulačnímu subjektu podrobné regulační 
účty, aby regulační subjekt mohl 
vykonávat své různé úkoly. Tyto regulační 
účty musí obsahovat alespoň prvky 
stanovené v příloze X. Regulační subjekt 
z těchto účtů může rovněž vyvodit závěry 
týkající se otázek státní podpory, které 
oznámí orgánům odpovědným za řešení 
těchto otázek.
Příloha X může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem podle 
článku 60.

Or. en

Odůvodnění

Je mimo rozsah pravomocí regulačního subjektu provádět celkové audity pro všechny činnosti
provozovatele infrastruktury a železničních podniků, na druhé straně však regulační subjekt 
bude řešit případné spory a příslušné parlamentní orgány by měly posuzovat správné 
provádění ustanovení směrnice, jež provedly do svých legislativních rámců.

Pozměňovací návrh 619
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Regulační subjekt konzultuje nejméně 
dvakrát ročně uživatele služeb železniční 
dopravy (nákladní a osobní), aby 
zohlednil jejich názory na železniční trh, 
týkající se mimo jiné plnění služby, 
poplatků za infrastrukturu, výše a 
transparentnosti cen železniční dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace s uživateli železnic by regulačnímu subjektu při plnění jeho úkolů poskytly důležité 
informace.

Pozměňovací návrh 620
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8 a. Regulační subjekt konzultuje 
nejméně dvakrát ročně uživatele služeb 
železniční dopravy (nákladní a osobní), 
aby zohlednil jejich názory na železniční 
trh, týkající se mimo jiné plnění služby, 
poplatků za infrastrukturu, výše a 
transparentnosti cen železniční dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace s uživateli železnic by regulačnímu subjektu při plnění jeho úkolů a optimalizaci 
využití železniční sítě poskytly důležité informace.

Pozměňovací návrh 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury a všechny podniky nebo 
subjekty provozující nebo integrující různé 
typy železniční dopravy nebo zajišťující 
správu infrastruktury, jak jsou uvedeny
v čl. 6 odst. 1 a 2, předkládali regulačnímu 
subjektu podrobné regulační účty, aby 
regulační subjekt mohl vykonávat své 
různé úkoly. Tyto regulační účty musí 
obsahovat alespoň prvky stanovené 
v příloze X. Regulační subjekt z těchto 
účtů může rovněž vyvodit závěry týkající 
se otázek státní podpory, které oznámí 
orgánům odpovědným za řešení těchto 
otázek.

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury a všechny podniky nebo 
subjekty, včetně poskytovatelů základních 
služeb, provozující nebo integrující různé 
typy železniční dopravy nebo zajišťující 
správu infrastruktury, jak jsou uvedeni
v čl. 6 odst. 1 a 2, předkládali regulačnímu 
subjektu podrobné regulační účty, aby 
regulační subjekt mohl vykonávat své 
různé úkoly. Tyto regulační účty musí 
obsahovat alespoň prvky stanovené v 
příloze X. Regulační subjekt z těchto účtů 
může rovněž vyvodit závěry týkající se 
otázek státní podpory, které oznámí 
orgánům odpovědným za řešení těchto 
otázek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha X může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem podle 
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.
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Pozměňovací návrh 623
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Článek 56 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 56a
Pravomoci regulačního subjektu

1. Aby mohl regulační subjekt vykonávat 
úkoly uvedené v článku 56, je zmocněn:
a) prosazovat svá rozhodnutí náležitými 
sankcemi, včetně pokut. Rozhodnutí 
regulačního subjektu jsou závazná pro 
všechny strany a nepodléhají kontrole jiné 
správní instance.
b) požadovat relevantní informace od 
provozovatele infrastruktury, žadatelů a 
jakékoli zúčastněné třetí osoby 
z příslušného členského státu a prosazovat 
kladné vyřízení těchto žádostí náležitými 
sankcemi, včetně pokut. Informace, které 
se mají regulačnímu subjektu poskytnout, 
zahrnují veškeré údaje, které regulační 
subjekt požaduje pro účely své odvolací 
funkce, ve své úloze sledování 
hospodářské soutěže na trzích železniční 
dopravy a ve spojení s tím, aby byl 
umožněn občanům přístup k základním 
dopravním zařízením, které specifikují 
příslušné orgány. Zahrnuje to i údaje 
nezbytné pro statistické účely sledování 
trhu. Požadované informace musí být 
regulačnímu subjektu poskytnuty bez 
zbytečného prodlení;
c) provádět audity či zadávat externí 
audity u provozovatelů infrastruktury, 
případně železničních podniků za účelem 
ověření souladu s ustanoveními článku 6 
o oddělení účetnictví.
2. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá regulačním subjektem podléhala 
soudnímu přezkumu. Odvolání nemají na 
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rozhodnutí regulačního subjektu 
odkladný účinek.
3. Členské státy zajistí zveřejňování 
rozhodnutí regulačního subjektu.
4. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury a všechny podniky nebo 
jiné subjekty provozující železniční 
dopravu nebo zajišťující provoz 
infrastruktury, jak je uvedeno v článku 6, 
předkládali regulačnímu subjektu 
podrobné regulační účty, aby regulační 
subjekt mohl vykonávat své úkoly. Tyto 
regulační účty musí obsahovat alespoň 
prvky stanovené v příloze X. Regulační 
subjekt z těchto účtů může rovněž vyvodit 
závěry týkající se otázek státní podpory, 
které oznámí orgánům odpovědným za 
řešení těchto otázek.

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový článek byl vložen v zájmu lepší přehlednosti. Uvádí výčet pravomocí, které se 
svěřují regulačnímu subjektu, aby byl lépe přizpůsoben cílům rozvoje služeb obecného zájmu. 

Pozměňovací návrh 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 57 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce regulačních subjektů Spolupráce regulačních subjektů a 
pravomoci Komise

Or. it

Odůvodnění

Má-li se vytvořit jednotný evropský železniční prostor, Komisi musí být dány větší pravomoci 
regulace trhu.
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Pozměňovací návrh 625
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulační subjekty členských států si 
vyměňují informace o své práci, zásadách 
rozhodování a praxi a i jiným způsobem 
spolupracují za účelem koordinace svého 
rozhodování v rámci Unie. Za tímto 
účelem společně pracují v rámci pracovní 
skupiny, která se schází v pravidelných 
intervalech. Komise regulační subjekty
v tomto úkolu podpoří.

1. Regulační subjekty členských států si 
vyměňují informace o své práci, zásadách 
rozhodování a praxi a i jiným způsobem 
spolupracují za účelem koordinace svého 
rozhodování v rámci Unie. Za tímto 
účelem společně pracují v rámci sítě, která 
se schází v pravidelných intervalech. Za 
tímto účelem Komise zajistí aktivní 
spolupráci mezi regulačními subjekty.
Evropské komisi budou dány příslušné 
pravomoci prosazovat proaktivní 
spolupráci mezi regulačními orgány a 
přijímat opatření v případě, že regulační 
subjekt nedodržuje své zmocnění 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 63 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Komisi by rovněž měly být dány příslušné pravomoci, aby mohla vymáhat proaktivní 
spolupráci mezi regulačními subjekty a přijímat kroky vůči těm, kteří neposkytují údaje / 
nespolupracují. 

Pozměňovací návrh 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulační subjekty členských států si 
vyměňují informace o své práci, zásadách 
rozhodování a praxi a i jiným způsobem 
spolupracují za účelem koordinace svého 
rozhodování v rámci Unie. Za tímto 

1. Regulační subjekty členských států 
formálně ustaví síť, ve které si vyměňují 
informace o své práci, zásadách 
rozhodování a praxi za účelem koordinace 
a jejich harmonizace v rámci Unie. Za 
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účelem společně pracují v rámci pracovní 
skupiny, která se schází v pravidelných 
intervalech. Komise regulační subjekty 
v tomto úkolu podpoří.

tímto účelem a v souladu s jejich 
činnostmi v oblasti budování sítě 
organizují pravidelná setkání z podnětu 
Evropské komise, která těmto setkáním 
rovněž předsedá. 

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je vytvořit  formální mechanismus spolupráce vnitrostátních regulačních 
subjektů pod vedením Komise, konkrétně „síť regulačních subjektů“.

Pozměňovací návrh 627
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zástupci Komise zahrnují zástupce 
generálního ředitelství pro hospodářskou 
soutěž a generálního ředitelství pro 
mobilitu a dopravu.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem ke složitému a meziodvětvovému předmětu by zástupci Komise měli pocházet z obou 
těchto GŘ.

Pozměňovací návrh 628
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Čl. 57. – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vytvoří databázi, do níž 
vnitrostátní regulační subjekty vkládají 
údaje o všech řízeních o stížnostech ve 
vztahu k právu Evropské unie, jako jsou 
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data podání stížností, zúčastněné strany, 
hlavní záležitosti řešené v těchto řízeních 
a problémy s výkladem.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stížnosti nebo šetření z vlastní 
iniciativy o otázkách přístupu nebo 
zpoplatnění vztahujících se k mezinárodní 
trase vlaku, jakož i v rámci sledování 
hospodářské soutěže na trhu vztahující se 
k mezinárodní železniční dopravě 
konzultuje dotčený regulační subjekt 
regulační subjekty všech ostatních 
členských států, jimiž mezinárodní trasa 
vlaku prochází, a před přijetím rozhodnutí 
si od nich vyžádá veškeré potřebné 
informace.

3. V případě stížnosti nebo šetření z vlastní 
iniciativy o otázkách přístupu nebo 
zpoplatnění vztahujících se k mezinárodní 
trase vlaku, jakož i v rámci sledování 
hospodářské soutěže na trhu vztahující se 
k mezinárodní železniční dopravě 
konzultuje dotčený regulační subjekt 
regulační subjekty všech ostatních 
členských států, jimiž mezinárodní trasa 
vlaku prochází, a před přijetím rozhodnutí 
si od nich vyžádá veškeré potřebné 
informace. Síť regulačních orgánů rovněž 
vydá stanovisko.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanovuje postup, kterým síť regulačních orgánů bude vyzvána, aby 
poskytla stanovisko v případě stížnosti nebo šetření týkajících se mezinárodní trasy vlaku.

Pozměňovací návrh 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stížnosti nebo šetření z vlastní 
iniciativy o otázkách přístupu nebo 

3. V případě stížnosti nebo šetření z vlastní 
iniciativy o otázkách přístupu nebo 
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zpoplatnění vztahujících se k mezinárodní 
trase vlaku, jakož i v rámci sledování 
hospodářské soutěže na trhu vztahující se 
k mezinárodní železniční dopravě 
konzultuje dotčený regulační subjekt 
regulační subjekty všech ostatních 
členských států, jimiž mezinárodní trasa 
vlaku prochází, a před přijetím rozhodnutí 
si od nich vyžádá veškeré potřebné 
informace.

zpoplatnění vztahujících se k mezinárodní 
trase vlaku, jakož i v rámci sledování 
hospodářské soutěže na trhu vztahující se 
k mezinárodní železniční dopravě uvědomí
dotčený regulační subjekt Komisi a 
konzultuje regulační subjekty všech 
ostatních členských států, jimiž 
mezinárodní trasa vlaku prochází, a před 
přijetím rozhodnutí si od nich vyžádá 
veškeré potřebné informace. Regulační 
subjekt na čtvrtletním základě uvědomí 
Komisi o všech stížnostech nebo šetřeních 
z vlastní iniciativy v otázkách přístupu 
nebo zpoplatnění vztahujících se 
k mezinárodní železniční dopravě.

Or. it

Odůvodnění

Komisi se musí dostat posílení role ve vztahu ke sporům ohledně mezinárodní železniční 
dopravy.

Pozměňovací návrh 631
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stížnosti nebo šetření z vlastní 
iniciativy o otázkách přístupu nebo 
zpoplatnění vztahujících se k mezinárodní 
trase vlaku, jakož i v rámci sledování 
hospodářské soutěže na trhu vztahující se 
k mezinárodní železniční dopravě 
konzultuje dotčený regulační subjekt 
regulační subjekty všech ostatních 
členských států, jimiž mezinárodní trasa 
vlaku prochází, a před přijetím rozhodnutí 
si od nich vyžádá veškeré potřebné 
informace.

3. V případě stížnosti o otázkách přístupu 
nebo zpoplatnění vztahujících se 
k mezinárodní trase vlaku, jakož i v rámci 
sledování hospodářské soutěže na trhu 
vztahující se k mezinárodní železniční 
dopravě konzultuje dotčený regulační 
subjekt regulační subjekty všech ostatních 
členských států, jimiž mezinárodní trasa 
vlaku prochází, a před přijetím rozhodnutí 
si od nich vyžádá veškeré potřebné 
informace.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Regulační subjekt oznámí Komisi 
veškeré návrhy rozhodnutí o otázkách 
přístupu nebo zpoplatnění vztahujících se 
k mezinárodní trase vlaku či otázkách 
přístupu nebo zpoplatnění vztahujících se 
k mezinárodní železniční dopravě. Komise 
posoudí, zda je návrh rozhodnutí 
v souladu s právními předpisy Unie, a 
v případě potřeby požaduje změny.

Or. it

Odůvodnění

Komisi se musí dostat posílení role ve vztahu ke sporům ohledně mezinárodní železniční 
dopravy.

Pozměňovací návrh 633
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekty vypracují společné 
zásady a postupy pro rozhodování, k 
němuž jsou zmocněni touto směrnicí. 
Komise může přijmout prováděcí opatření, 
která společné zásady a postupy stanoví. 
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
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Odůvodnění

Namísto toho, aby sloužila jakémukoli jinému užitečnému účelu, výše uvedená ustanovení by 
znamenala, že by kontrola nad národními záležitostmi v oblasti železnic byla členským státům 
do značné míry odebrána.

Pozměňovací návrh 634
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekty vypracují společné 
zásady a postupy pro rozhodování, 
k němuž jsou zmocněni touto směrnicí. 
Komise může přijmout prováděcí opatření, 
která společné zásady a postupy stanoví. 
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. en

Odůvodnění

Stanovení zásad a postupů rozhodování je již uvedeno v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Regulační subjekty vypracují společné 
zásady a postupy pro rozhodování, 
k němuž jsou zmocněni touto směrnicí.
Komise může přijmout prováděcí opatření, 
která společné zásady a postupy stanoví.
Uvedená opatření, která mají zajistit 
provádění této směrnice za jednotných 

7. Regulační subjekty na základě výměny 
informací podle odstavce 1 vypracují 
společné zásady a postupy pro 
rozhodování, k němuž jsou zmocněni touto 
směrnicí. Komise může přijmout a 
provádět společné zásady a postupy 
v souladu s článkem 60.
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podmínek, se přijmou jako prováděcí 
opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

Or. pl

Pozměňovací návrh 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekty rovněž přezkoumají 
rozhodnutí a postupy sdružení 
provozovatelů infrastruktury podle čl. 40 
odst. 1, kterými se provádějí ustanovení 
této směrnice či jinak usnadňuje 
mezinárodní železniční doprava.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise a regulační subjekty potřebují být dobře informovány, nemusí však být součástí 
hledání podnikatelských rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 637
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekty rovněž přezkoumají 
rozhodnutí a postupy sdružení 
provozovatelů infrastruktury podle čl. 40 
odst. 1, kterými se provádějí ustanovení 
této směrnice či jinak usnadňuje 
mezinárodní železniční doprava.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Nadbytečné a zbytečné ustanovení, neboť RailNetEurope informuje o svých aktivitách 
Evropskou komisi a regulační subjekty transparentním způsobem již řadu let.

Pozměňovací návrh 638
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 7 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dvou let po provedení této směrnice ve 
vnitrostátních právních předpisech 
předloží Komise zprávu o spolupráci 
vnitrostátních regulačních subjektů. Na 
základě této zprávy Komise vypracuje 
návrh vytvoření evropského regulačního 
subjektu v oblasti mezinárodní železniční 
dopravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 639
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57 a (nový)
Na základě zkušenosti sítě regulačních 
subjektů Evropský parlament žádá 
Evropskou komisi, aby navrhla nejpozději 
do roku 2012 vytvoření evropského 
regulačního subjektu, který jedná 
v případě, že vnitrostátní regulační orgány 
nereagovaly na stížnosti a stížnosti 
neřešily.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský regulační subjekt by byl po síti regulačních subjektů dalším krokem. Evropský 
regulační subjekt nebude vnitrostátní regulační subjekty nahrazovat, ale bude jednat pouze 
jako odvolací orgán v případě, že vnitrostátní regulační subjekty neodpovídají a stížnosti 
neřeší.

Pozměňovací návrh 640
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57a
Do jednoho roku po provedení této 
směrnice ve vnitrostátních právních 
předpisech předloží Komise zprávu 
o spolupráci vnitrostátních regulačních 
subjektů podle tohoto článku.

Or. fr

Odůvodnění

Pouze za účelem vytvoření evropského regulačního subjektu by neměla být žádná síť 
zřizována.

Pozměňovací návrh 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57a: Evropský regulační subjekt
Na základě získaných zkušeností ze sítě 
regulačních subjektů Komise nejpozději 
pět let od vstupu této směrnice v platnost 
vypracuje legislativní návrh, kterým se 
zřídí evropský regulační subjekt 
s dohlížecí a rozhodčí úlohou vůči 
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nadnárodním problémům a odvolací 
úlohou v souvislosti s rozhodnutími 
přijatými vnitrostátními regulačními 
subjekty.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v dlouhodobém výhledu by bylo žádoucí vytvořit evropský regulační 
subjekt, vybízí tento pozměňovací návrh Komisi k vypracování příslušného návrhu na základě 
získaných zkušeností ze sítě vnitrostátních regulačních subjektů.

Pozměňovací návrh 642
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do jednoho roku po provedení této 
směrnice ve vnitrostátních právních 
předpisech předloží Komise zprávu 
o spolupráci vnitrostátních regulačních 
subjektů v souladu s tímto článkem a 
pověří Evropskou agenturu pro železnice, 
aby na evropské úrovni vytvořila orgán, 
jehož úkolem bude vykonávat dohled nad 
koridory pro železniční dopravu, jak 
stanoví nařízení (EU) č. 913/2010 
o evropské železniční síti zajišťující 
konkurenceschopnost nákladní dopravy, 
přičemž by měl být výslovně zmíněn 
dohled nad fungováním systému jednoho 
správního místa. Evropská železniční 
agentura zvolí takové organizační 
uspořádání, aby byl tento úkol plněn zcela 
nezávisle na dalších činnostech, které jí 
byly svěřeny. Na základě poznatků, které 
tento regulační subjekt pro koridory pro 
nákladní dopravu získá, Komise případně 
předloží legislativní návrh na vytvoření 
obecného evropského regulačního 
subjektu.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1 druhém 
pododstavci, čl. 13 odst. 5 druhém 
pododstavci, čl. 15 odst. 5 druhém 
pododstavci, čl. 20 třetím pododstavci, čl. 
27 odst. 2, čl. 30 odst. 3 druhém 
pododstavci, čl. 31 odst. 5 druhém 
pododstavci, čl. 32 odst. 1 třetím 
pododstavci, čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 2, 
čl. 43 odst. 1 a čl. 56 odst. 8 třetím 
pododstavci je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 20 třetím 
pododstavci je Komisi svěřena na dobu 
neurčitou.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ostatní články, které zde Komise uvádí, byly vypuštěny, je třeba odkázat 
pouze na čl. 20 odst. 3.

Pozměňovací návrh 644
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 63 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost členského státu nebo z vlastního 
podnětu posoudí Komise ve zvláštních 
případech uplatňování a dodržování 
ustanovení této směrnice a do dvou měsíců 
od obdržení takové žádosti rozhodne 
postupem podle čl. 64 odst. 2, zda lze 
dotyčné opatření dále uplatňovat. Komise 

Na žádost vnitrostátního regulačního 
subjektu nebo jiného příslušného 
vnitrostátního orgánu nebo z vlastního 
podnětu posoudí Komise ve zvláštních 
případech uplatňování a dodržování 
ustanovení této směrnice. Vnitrostátní 
regulační subjekty vedou databázi návrhů 
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sdělí své rozhodnutí Evropskému 
parlamentu, Radě a členským státům.

svých rozhodnutí, jíž má Evropská komise 
k dispozici. Do dvou měsíců od obdržení 
takové žádosti Evropská komise rozhodne 
postupem podle čl. 64 odst. 2, zda lze 
dotyčné opatření dále uplatňovat. Komise 
sdělí své rozhodnutí Evropskému 
parlamentu, Radě a členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je lepší provázanost mezi vnitrostátním regulačním 
subjektem a činností Evropské komise v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh 645
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 63 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření k zajištění provádění směrnice 
za jednotných podmínek přijímá Komise 
jako prováděcí akty postupem podle čl. 64 
odst. 3.

3. Opatření podle čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 
4, čl. 14 odst. 2 a čl. 17 odst. 5 k zajištění 
provádění směrnice za jednotných 
podmínek přijímá Komise jako prováděcí 
akty postupem podle čl. 64 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, které konkrétní články mohou být 
předmětem prováděcích aktů Komise.

Pozměňovací návrh 646
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a Členské státy uvedou v účinnost právní a 
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správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články [...] a přílohami [...] do 
[...]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články [...] a přílohami [...] do 12 
měsíců ode dne vstupu směrnice 
v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přepracované znění tří směrnic, které již měly být členskými státy provedeny, 
veškerá řízení pro porušení již tedy byla zahájena; dvanáct měsíců je více než dost.

Pozměňovací návrh 647
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články [...] a přílohy [...] se použijí ode 
dne […].

Čl. 55 odst. 1 se použije od okamžiku, kdy 
uplynou tři roky od provedení této 
směrnice.

Or. es

Odůvodnění

Vytvoření skutečně nezávislého orgánu si v některých případech vyžádá nové organizační 
struktury, nová regulatorní opatření, vyčlenění zdrojů a přijetí nových pracovníků – a to bude 
poměrně časově náročné. Proto by měla být stanovena realističtější lhůta a pro naplnění 
tohoto cíle vymezeno více času. 

Pozměňovací návrh 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Příloha I – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– části budov na osobních nádražích a 
zařízení potřebných k poskytování služeb 
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železniční dopravy: společné tranzitní 
prostory, zařízení pro přístup na 
nástupiště, veřejné informační systémy, 
veškeré prostory pro kontrolu přepravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 649
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha I – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přístupové komunikace pro cestující a 
zboží, včetně silnic;

– železniční přístupové komunikace pro 
cestující a zboží, včetně příslušných budov 
a chodníků či silnic;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění a doplnění definice.

Pozměňovací návrh 650
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha I – odrážka 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– služební objekty správy infrastruktury; – služební objekty správy infrastruktury
pro zajištění spolehlivosti a plnění úkolů;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zmínit všechny budovy užívané a související s funkcemi správy infrastruktury.
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Pozměňovací návrh 651
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Příloha I – odrážka 10 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nákladová nádraží a centra pro 
přepravu zboží;

Or. de

Odůvodnění

Nákladová nádraží a centra pro přepravu zboží, za něž je zodpovědný provozovatel 
infrastruktury, by měla být na seznam železniční infrastruktury zařazena.

Pozměňovací návrh 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Návrh směrnice
Příloha I – odrážka 10 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– síť nákladových terminálů 
odpovídajících rozsahu železniční sítě; 

Or. it

Pozměňovací návrh 653
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Příloha I – odrážka 10 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dopravní zařízení: dílny, údržbové 
budovy, slepé koleje a seřaďovací koleje, 
podpůrná nádraží pro konečné stanice;

Or. de
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Pozměňovací návrh 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria v oblasti nezávislosti a 
transparentnosti, která musí provozovatel 
infrastruktury naplnit: (uvedená v čl. 3 
odst. 2)
a) Dodržování kritérií transparentnosti a 
nezávislosti sleduje regulační subjekt 
uvedený v článku 55. Žadatel má právo 
podat stížnost regulačnímu subjektu, 
pokud se domnívá, že tyto požadavky 
nejsou náležitě plněny;
b) budou stanoveny zákonné a/nebo 
smluvní požadavky na nezávislost ve 
vztahu mezi ovládající strukturou či 
holdingem a provozovatelem 
infrastruktury, mezi provozovatelem 
infrastruktury a dalšími společnostmi 
skupiny nebo jinými subjekty, které 
holding ovládá,zejména pokud jde 
o valnou hromadu akcionářů 
provozovatele infrastruktury;
c) členové představenstva holdingu a/nebo 
jiných společností nemohou být členy 
představenstva provozovatele 
infrastruktury a nesmí v rámci tohoto 
představenstva vykonávat žádná hlasovací 
práva;
d) členové představenstva provozovatele 
infrastruktury a vedoucí pracovníci 
zastávající důležité funkce po dobu třech 
let nemohou po skončení této funkce 
přijmout žádnou vedoucí pozici v rámci 
holdingu či jiných subjektů pod jeho 
kontrolou.
e) Představenstvo, správní rada dozorčí 
rada či orgány, které jsou statutárními
zástupci provozovatele infrastruktury 
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nemohou být jmenovány žádnou 
ovládající strukturou či holdingem, jehož 
je provozovatel infrastruktury součástí, 
aby se zajistila naprostá nezávislost 
provozovatele infrastruktury. Jmenování 
a odvolání proběhne pod dohledem 
regulačního subjektu uvedeného v článku 
55.
f) provozovatel infrastruktury stanoví a 
přijme svůj obchodní plán podle článku 8 
nezávisle na jakékoli ovládající struktuře 
či holdingu nebo jiném železničním 
podniku.
g) provozovatel infrastruktury má
potřebnou organizační kapacitu pro 
výkon svých funkcí nezávisle na jakémkoli 
železničním podniku a nesmí výkon svých 
funkcí delegovat na orgány či firmy, které 
nad železničním podnikem vykonávají 
přímou či nepřímou kontrolu, mají na 
něm zájem či vůči němu uplatňují nějaké 
právo.
h) provozovatel infrastruktury má vlastní 
pracovníky a je umístěn v samostatných 
prostorách, případně má chráněný 
přístup. Je chráněn přístup 
k informačním systémům. Vnitřní 
pravidla či pracovní smlouvy jasně omezí 
styk s holdingem či dalšími společnostmi 
pod jeho kontrolou na oficiální 
komunikaci spjatou s výkonem základních 
funkcí. Zejména obchodně citlivé 
informace, které se týkají funkcí 
provozovatele infrastruktury ve smyslu čl. 
3 odst. 2 a které má provozovatel 
infrastruktury k dispozici, nesmí být 
předány žádnému železničnímu podniku.
i) systémy odměňování pracovníků 
provozovatele infrastruktury se odvíjí 
výhradně od výkonu provozovatele 
infrastruktury.

Or. en
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Odůvodnění

Tyto požadavky jsou inspirovány požadavky, které Komise stanovila v příloze V svého sdělení 
189 z roku 2006. Vymezují, za jakých okolností může subjekt, který je součástí většího 
podniku, vykonávat základní funkce.

Pozměňovací návrh 655
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria v oblasti nezávislosti a 
transparentnosti, která musí provozovatel 
infrastruktury naplnit: (uvedená v čl. 3 
odst. 2)
a) Dodržování kritérií transparentnosti a 
nezávislosti sleduje regulační subjekt 
uvedený v článku 55. Žadatel má právo 
podat stížnost regulačnímu subjektu, 
pokud se domnívá, že tyto požadavky 
nejsou náležitě plněny;
b) budou stanoveny zákonné a/nebo 
smluvní požadavky na nezávislost ve 
vztahu mezi ovládající strukturou či 
holdingem a provozovatelem 
infrastruktury, mezi provozovatelem 
infrastruktury a dalšími společnostmi 
skupiny nebo jinými subjekty, které 
holding ovládá,zejména pokud jde 
o valnou hromadu akcionářů 
provozovatele infrastruktury;
c) členové představenstva holdingu a/nebo 
jiných společností nemohou být členy 
představenstva provozovatele 
infrastruktury a nesmí v rámci tohoto 
představenstva vykonávat žádná hlasovací 
práva;
d) členové představenstva provozovatele 
infrastruktury a vedoucí pracovníci 
zastávající důležité funkce po dobu třech 
let nemohou po skončení této funkce 
přijmout žádnou vedoucí pozici v rámci 
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holdingu či jiných subjektů pod jeho 
kontrolou;
e) Představenstvo, správní rada dozorčí 
rada či orgány, které jsou statutárními 
zástupci provozovatele infrastruktury 
nemohou být jmenovány žádnou 
ovládající strukturou či holdingem, jehož 
je provozovatel infrastruktury součástí, 
aby se zajistila naprostá nezávislost 
provozovatele infrastruktury. Jmenování 
a odvolání proběhne pod dohledem 
regulačního subjektu uvedeného v článku 
55;
f) provozovatel infrastruktury stanoví a 
přijme svůj obchodní plán podle článku 8 
nezávisle na jakékoli ovládající struktuře 
či holdingu nebo jiném železničním 
podniku;
g) provozovatel infrastruktury má 
potřebnou organizační kapacitu pro 
výkon svých funkcí nezávisle na jakémkoli 
železničním podniku a nesmí výkon svých 
funkcí delegovat na orgány či firmy, které 
nad železničním podnikem vykonávají 
přímou či nepřímou kontrolu, mají na 
něm zájem či vůči němu uplatňují nějaké 
právo;
h) provozovatel infrastruktury má vlastní 
pracovníky a je umístěn v samostatných 
prostorách, případně má chráněný 
přístup. Je chráněn přístup 
k informačním systémům. Vnitřní 
pravidla či pracovní smlouvy jasně omezí 
styk s holdingem či dalšími společnostmi 
pod jeho kontrolou na oficiální 
komunikaci spjatou s výkonem základních 
funkcí. Zejména obchodně citlivé 
informace, které se týkají funkcí 
provozovatele infrastruktury ve smyslu čl. 
3 odst. 2 a které má provozovatel 
infrastruktury k dispozici, nesmí být 
předány žádnému železničnímu podniku;
i) systémy odměňování pracovníků 
provozovatele infrastruktury se odvíjí 
výhradně od výkonu provozovatele 
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infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Tyto požadavky jsou inspirovány požadavky, které Komise stanovila v příloze V svého sdělení 
189 z roku 2006. Vymezují, za jakých okolností může subjekt, který je součástí většího 
podniku, vykonávat základní funkce.

Pozměňovací návrh 656
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Příloha I – odrážka 10 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– části budov na osobních nádražích a 
zařízení potřebných k provozu železnice:
společné tranzitní prostory, nástupiště a 
jejich zastřešení, zařízení pro přístup na 
nástupiště (podchody, lávky pro pěší, 
eskalátory a výtahy), veřejné informační 
systémy (monitory, elektronické tabule), 
veškeré prostory pro kontrolu přepravy 
(centra kontroly, kanceláře kontrolorů 
přepravy, telefonní ústředny atd.);

Or. it

Odůvodnění

V seznamu položek železniční infrastruktury, za něž zodpovídá provozovatel infrastruktury, by 
měla být uvedena i část osobních nádraží, které jsou provozně nezbytné pro provozování 
železnice. 

Pozměňovací návrh 657
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha II
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam hlavních funkcí uvedených 
v článku 7:

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Úkoly poskytovatele infrastruktury jsou popsány v rámci definic v článku 3.

Pozměňovací návrh 658
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Příloha II – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozhodování o zpoplatnění infrastruktury, 
včetně stanovení a vybírání poplatků;

– rozhodování o zpoplatnění infrastruktury, 
včetně stanovení poplatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Příloha II – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozhodování o rovném a 
nediskriminačním přístupu k dopravním 
zařízením, jak je stanoveno v článku 13;
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Or. de

Pozměňovací návrh 660
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Minimální přístupový balík obsahuje 1. Právo na přístup se vztahuje na 
následující dopravní a železniční zařízení, 
přičemž náklady s nimi spjaté a příslušné 
poplatky za jejich využití budou uhrazeny 
příslušným železničním podnikům, které 
je poskytují, jednak provozovatelům 
infrastruktury a jednak příslušným 
provozovatelům železnic.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování železničních služeb tak, aby to bylo bezpečné a spolehlivé pro zákazníky a 
hospodářsky udržitelné pro železniční podniky, si žádá všeobecné právo na přístup ke všem 
službám uvedeným v příloze III bez ohledu na to, který poskytovatel železničních služeb je za 
ně v daném členském státě odpovědný. Poplatky budou stanoveny a hrazeny v závislosti na 
konkrétním užívání.

Pozměňovací návrh 661
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) bezpečnostní a technická prohlídka 
vozového parku;

Or. en

Odůvodnění

Otázka posouzení zajištění bezpečnosti je klíčová pro to, aby vlak mohl vůbec vyjet.
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Pozměňovací návrh 662
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) použití zařízení pro dodávku trakčního 
proudu, je-li k dispozici;

e) použití zařízení pro dodávku trakčního 
proudu a případné použití trakčního 
proudu s odpovídajícími poplatky 
uvedenými odděleně;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 663
Georges Bach

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) čerpací stanice, jsou-li k dispozici; vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Čerpací stanice nesmí být součástí balíčku pro minimální přístup, neboť jsou již nabízeny 
konkurenčním způsobem na volném trhu. Uvedené služby musí být poskytovány kdykoli, bez 
případných alternativních nabídek, lze je považovat za „základní zařízení“.  

Pozměňovací návrh 664
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) čerpací stanice, jsou-li k dispozici; f) použití čerpacích stanic a dodávky 
paliv, případně s odpovídajícími poplatky 
uvedenými odděleně;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 665
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) osobní nádraží, jejich budovy, jejich 
zařízení, včetně vhodných míst pro 
jednotný prodej přepravních dokladů a 
cestovních informačních služeb. 
Požadavek ohledně prodeje lístku se 
neuplatní na Spojené království, kde již 
jednotný prodej přepravních dokladů a 
cestovních informačních služeb existuje;

Or. en

Odůvodnění

Přístup ke společným zařízením prodeje přepravních dokladů a informací má zásadní význam 
pro železniční podniky, zákazníky a další uživatele tohoto způsobu dopravy.

Pozměňovací návrh 666
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) nákladní terminály;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 667
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) seřaďovací nádraží;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 668
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) zařízení pro sestavování vlaků;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.
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Pozměňovací návrh 669
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fe) odstavné koleje;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 670
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ff) zařízení pro údržbu nebo jiná 
technická zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 671
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fg) zařízení přístavů související 
s činnostmi železniční dopravy;

Or. en
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Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 672
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fh) pomocná zařízení, včetně tažných 
k čištění průběžných kolejí;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 673
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fi) předtápění osobních vlaků;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 674
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f j (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fj) nadstandardní smlouvy týkající se 
přepravy nebezpečných nákladů a/nebo 
pomoci při provozu mimořádných vlaků;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 675
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 – písm. f k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fk) přístup k telekomunikačním sítím;

Or. en

Odůvodnění

Specifický seznam je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh 676
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je rovněž poskytnut přístup k zařízením 
služeb a poskytování služeb v těchto 
zařízeních

vypouští se

a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní 
zařízení, včetně prodeje přepravních 
dokladů a informací;
b) nákladní terminály;
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c) seřaďovací nádraží;
d) zařízení pro sestavování vlaků;
e) odstavné koleje;
f) zařízení pro údržbu nebo jiná technická 
zařízení;
g) zařízení přístavů související s činnostmi 
železniční dopravy;
h) pomocná zařízení, včetně tažných.

Or. en

Odůvodnění

Seznam služeb je přenesen do specifického seznamu.

Pozměňovací návrh 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je rovněž poskytnut přístup k zařízením 
služeb a poskytování služeb v těchto 
zařízeních:

2. Je rovněž poskytnut přístup k zařízením 
služeb a stávajícím službám v těchto 
zařízeních:

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh sleduje to, aby se zabránilo stanovení požadavku poskytovat zařízení a 
služby, které nejsou aktuálně všude dostupné. Důvodem je, že by takové závazné poskytování 
mohlo vést k investicím, které by nebyly výnosné.

Pozměňovací návrh 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní 
zařízení, včetně prodeje přepravních 
dokladů a informací;

a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní 
zařízení, včetně vhodných míst pro prodej
přepravních dokladů a cestovních 
informačních služeb; kromě toho by 
alespoň do určité míry měly být jednotlivé 
modely informačních služeb a prodeje 
přepravních dokladů standardizovány 
a/nebo koordinovány, aby umožňovaly 
snadné používání cestujícími;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je upřesnit text a vyzdvihnout, že individuální modely informačních 
služeb a prodeje přepravních dokladů by alespoň do určité míry měly být standardizované 
a/nebo koordinované.

Pozměňovací návrh 679
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní 
zařízení, včetně prodeje přepravních 
dokladů a informací;

a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní 
zařízení;

Or. de

Odůvodnění

Má-li být zajištěn spravedlivý a bezbariérový přístup, tento rámec na to nestačí. Není jasné, 
jaké služby musejí být poskytované. Neexistuje žádná záruka, že cestujícím bude 
poskytovatelem automaticky nabídnuto to, co je pro ně „nejlepší“, a že budou zohledněny 
sociální struktury jízdného (snížené jízdné pro studenty a seniory, časové jízdenky apod.). 
Podrobná ustanovení je třeba stanovit ve „směrnici o mezinárodní přepravě cestujících“ 
(ohlášené na rok 2011 v oddíle 3.2 sdělení).
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Pozměňovací návrh 680
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nákladní terminály; vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zařízení pro údržbu nebo jiná technická 
zařízení;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Údržba kolejových vozidel je úzce spjata s bezpečností na železnici a je proto potřeba, aby 
nad ní převzaly přímou odpovědnost železniční podniky, které by ji měly provádět ve svých 
vlastních střediscích nebo na základě smlouvy s dodavateli kolejových vozidel.

Pozměňovací návrh 682
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zařízení pro údržbu nebo jiná technická 
zařízení;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 683
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zařízení pro údržbu nebo jiná technická 
zařízení;

f) údržba s výjimkou těžké údržby 
v zařízeních výhradně určených pro 
zvláštní typy vysokorychlostních 
kolejových vozidel pro osobní dopravu
nebo jiná technická zařízení;

Or. en

Odůvodnění

PN vylučuje těžkou údržbu v zařízeních výhradně určených pro zvláštní typy 
vysokorychlostních kolejových vozidel pro osobní dopravu (např.: vozidla Siemens-Alstom), 
která jsou odlišná a vyžadují zvláštní odbornou přípravu a specifické zařízení.

Pozměňovací návrh 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zařízení pro údržbu nebo jiná technická 
zařízení;

f) lehká údržba, včetně oprav, aby mohla 
nadále fungovat obchodní služba;

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh sleduje, aby bylo ustanoveno, že lehká údržba umožňující nadále 
fungovat obchodní službě je jediným druhem služeb základní údržby, která musí být 
k dispozici všem železničním podnikům na nediskriminačním základě.

Pozměňovací návrh 685
Peter van Dalen
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Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zařízení přístavů související s činnostmi 
železniční dopravy;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 686
Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zařízení přístavů související s činnostmi 
železniční dopravy;

g) přístup k přístavům po železnici;

Or. de

Odůvodnění

Zde zvolené znění neodpovídá článku 10. To vytváří problémy demarkace, neboť není 
dostatečně definován pojem „zařízení přístavů“. „Zařízení přístavů“ zahrnuje veškeré 
přístavní zařízení, jako jsou jeřáby, přístavní hráze apod. Přístav samotný by měl i nadále 
tato rozhodnutí týkající se organizace zařízení přístavů, a to s ohledem na celkovou 
optimalizaci přístavu, činit sám.

Pozměňovací návrh 687
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pomocná zařízení, včetně tažných. vypouští se

Or. nl



AM\870643CS.doc 133/155 PE467.167v01-00

CS

Pozměňovací návrh 688
Georges Bach

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) čerpací stanice, jsou-li k dispozici; 

Or. fr

Odůvodnění

Čerpací stanice do balíčku minimálního přístupu zahrnuty být nesmí, neboť jsou již nabízeny 
na konkurenčním základě v rámci volného trhu. Uvedené služby musí být poskytovány kdykoli, 
bez případných alternativních nabídek, lze je považovat za „základní zařízení“.  

Pozměňovací návrh 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha III – bod 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) čerpací stanice;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zahrnout čerpací stanice mezi zařízení, která musejí být 
k dispozici železničním podnikům na nediskriminačním základě.

Pozměňovací návrh 690
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doplňkové služby mohou zahrnovat vypouští se
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a) trakční proud, přičemž poplatky za něj 
jsou na fakturách uvedeny odděleně od 
poplatků za používání zařízení pro 
dodávku trakčního proudu;
b) předtápění osobních vlaků;
c) dodávky paliva, přičemž poplatky za něj 
jsou na fakturách uvedeny odděleně od 
poplatků za používání čerpacích stanic;
d) nadstandardní smlouvy týkající se
– řízení dopravy nebezpečných nákladů,
– pomoci při provozu mimořádných vlaků.

Or. en

Odůvodnění

Služby jsou přeneseny do specifického seznamu.

Pozměňovací návrh 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha III – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) trakční proud, přičemž poplatky za něj 
jsou na fakturách uvedeny odděleně od 
poplatků za používání zařízení pro 
dodávku trakčního proudu;

a) trakční proud, pokud železniční podnik 
zvolil nákup trakčního proudu pro své 
vlaky od provozovatele infrastruktury, 
spíše než aby zadal zakázku přímo 
jednomu nebo více dodavatelům na trhu 
s elektřinou. Provozovatel infrastruktury 
bude na fakturách v tomto případě uvádět 
zvláštní položky na trakční proud 
aktuálně poskytnutý a pokaždé také 
poplatky za používání zařízení pro 
dodávku trakčního proudu, ztráty elektřiny 
v zařízeních provozovatele infrastruktury 
a poplatky za připojení k energetické 
přenosové nebo distribuční síti;

Or. fr
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že byl trh s energií otevřen konkurenci, má tento pozměňovací návrh za cíl 
dát železničním podnikům možnost volby, pokud se jedná o dodavatele elektřiny. Výslovně 
také požaduje transparentní faktury.

Pozměňovací návrh 692
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha III – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pomocné služby mohou zahrnovat vypouští se
a) přístup k telekomunikačním sítím;
b) poskytování doplňujících informací;
c) technickou kontrolu vozového parku.

Or. en

Odůvodnění

Služby jsou přeneseny do specifického seznamu.

Pozměňovací návrh 693
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oddíl stanovící povahu infrastruktury, 
která je k dispozici železničním podnikům, 
a podmínky přístupu k ní. Informace 
v tomto oddíle jsou v souladu s registry 
železniční infrastruktury, které se mají 
zveřejnit v souladu s článkem 35 
směrnice 2008/57/ES, nebo na takové
registry odkazují.

1. Oddíl stanovící povahu infrastruktury, 
která je k dispozici železničním podnikům, 
a podmínky přístupu k ní, včetně 
technických a bezpečnostních předpisů 
pro přístup k železničním vozům, jak jsou 
upraveny podle směrnic 2008/57/ES a 
2004/49/ES. Informace v tomto oddíle jsou 
v souladu s registry železniční 
infrastruktury, které se mají zveřejnit 
v souladu s článkem 35 
směrnice 2008/57/ES, nebo na takové 
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registry odkazují.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní předpisy jsou první a klíčovou otázkou, která bude poskytnuta ve zprávě o síti, 
jež musí přinejmenším obsahovat jasný odkaz na to, kde lze tyto informace nalézt.

Pozměňovací návrh 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a o 
tarifech. Tento oddíl obsahuje odpovídající 
údaje o systému zpoplatnění, dostatečné 
informace o poplatcích, jakož i další 
příslušné informace o přístupu týkající se 
služeb uvedených v příloze III 
poskytovaných pouze jedním dodavatelem. 
Upřesňuje metodiku, pravidla a případně 
tabulky používané při uplatňování článků 
31 až 36, pokud jde o náklady i poplatky. 
Obsahuje informace o stanovených nebo 
předpokládaných změnách poplatků 
v příštích pěti letech.

2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a 
o tarifech. Tento oddíl obsahuje 
odpovídající údaje o systému zpoplatnění, 
dostatečné informace o poplatcích, jakož i 
další příslušné informace o přístupu 
týkající se služeb uvedených v příloze III 
poskytovaných pouze jedním dodavatelem. 
Upřesňuje metodiku, pravidla a případně 
tabulky používané při uplatňování článků 
31 až 36, pokud jde o náklady i poplatky. 
Obsahuje informace o stanovených nebo 
předpokládaných změnách poplatků 
v příštích pěti letech. Musí specifikovat 
mechanismy finanční náhrady, které se 
použijí v případě zpoždění, snižování 
kvality či odnětí přidělených tras vlaků.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zvýšit transparentnost, co se týká finanční náhrady, která bude 
nabídnuta v případě zpoždění, snižování kvality či odnětí přidělených tras vlaků.

Pozměňovací návrh 695
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh směrnice
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a 
o tarifech. Tento oddíl obsahuje 
odpovídající údaje o systému zpoplatnění, 
dostatečné informace o poplatcích, jakož i 
další příslušné informace o přístupu 
týkající se služeb uvedených v příloze III 
poskytovaných pouze jedním dodavatelem. 
Upřesňuje metodiku, pravidla a případně 
tabulky používané při uplatňování článků 
31 až 36, pokud jde o náklady i poplatky. 
Obsahuje informace o stanovených nebo 
předpokládaných změnách poplatků v 
příštích pěti letech.

2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a 
o tarifech. Tento oddíl obsahuje 
odpovídající údaje o systému zpoplatnění, 
dostatečné informace o poplatcích. 
Poplatky za infrastrukturu budou 
vyjádřeny za kilometr na tržní segment. 
Budou poskytnuty i další příslušné 
informace o přístupu týkající se služeb 
uvedených v příloze III poskytovaných 
pouze jedním dodavatelem. Upřesňuje 
metodiku, pravidla a případně tabulky 
používané při uplatňování čl. 31 odst. 4 a 5 
až článku 36, pokud jde o náklady i 
poplatky. Obsahuje informace 
o stanovených nebo předpokládaných 
změnách poplatků v příštích pěti letech.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování informací o poplatku za infrastrukturu za kilometr na segment trhu by žadatelům 
pomohlo odhadnout jejich náklady na zahájení služby.

Pozměňovací návrh 696
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a 
o tarifech. Tento oddíl obsahuje 
odpovídající údaje o systému zpoplatnění, 
dostatečné informace o poplatcích, jakož i 
další příslušné informace o přístupu 
týkající se služeb uvedených v příloze III 
poskytovaných pouze jedním dodavatelem. 
Upřesňuje metodiku, pravidla a případně 
tabulky používané při uplatňování článků 

2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a 
o tarifech. Tento oddíl obsahuje 
odpovídající údaje o systému zpoplatnění, 
dostatečné informace o poplatcích. 
Poplatky za infrastrukturu budou 
vyjádřeny za kilometr na tržní segment. 
Budou poskytnuty i další příslušné 
informace o přístupu týkající se služeb 
uvedených v příloze III poskytovaných 
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31 až 36, pokud jde o náklady i poplatky. 
Obsahuje informace o stanovených nebo 
předpokládaných změnách poplatků 
v příštích pěti letech.

pouze jedním dodavatelem. Upřesňuje 
metodiku, pravidla a případně tabulky 
používané při uplatňování článků 31 až 36, 
pokud jde o náklady i poplatky. Obsahuje 
informace o stanovených nebo 
předpokládaných změnách poplatků 
v příštích pěti letech.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování informací o poplatku za infrastrukturu za kilometr na segment trhu by žadatelům 
pomohlo odhadnout jejich náklady na zahájení služby.

Pozměňovací návrh 697
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 7 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud to podmínky hospodářské soutěže 
s třetími zeměmi vyžadují, mohou 
příslušné členské státy přijmout odlišná
pravidla, pokud jde o poplatky u těch sítí, 
jejichž kolejový rozchod se liší od hlavní 
železniční sítě v rámci Unie. Tato pravidla 
mohou být zveřejňována v kratších 
lhůtách, než je stanoveno v této směrnici a 
než jak to určují právní předpisy příslušné 
třetí země.

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění je nezbytné, aby se udržela konkurenceschopnost sítí EU a evropských 
společností ve vztahu k třetím zemí, které používají netypický zvláštní rozhod koleje 
(1 520 mm). Provozovatelé infrastruktury v těchto třetích zemích nezveřejňují poplatky 
předem ( a jejich poplatky se mohou měnit velmi pružně v závislosti na tržních podmínkách).

Pozměňovací návrh 698
Ole Christensen
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Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) úroveň bezpečnosti a e) úroveň bezpečnosti, včetně dobré 
znalosti angličtiny ze strany strojvůdců a 
dalších členů posádky zapojených do 
přeshraniční dopravy, a

Or. da

Pozměňovací návrh 699
Ole Christensen

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. pravidel pro řešení závažných závad 
v provozu a stavu nouze, včetně minimální 
úrovně služeb v případě stávky, pokud k ní 
dojde, a předčasného ukončení smluvního 
ujednání a informování uživatelů;

9. pravidel pro řešení závažných závad 
v provozu, stavu nouze a informování 
uživatelů;

Or. da

Pozměňovací návrh 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. pravidel pro řešení závažných závad 
v provozu a stavu nouze, včetně minimální 
úrovně služeb v případě stávky, pokud k ní 
dojde, a předčasného ukončení smluvního 
ujednání a informování uživatelů;

9. pravidel pro řešení závažných závad 
v provozu a stavu nouze. Ta musí rovněž 
zahrnovat včasné informování uživatelů.

V případě akcí v důsledku sociálních 
střetů, např. stávek, by k informování 
uživatelů mělo dojít nejméně 24 hodin 
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před těmito akcemi, včetně informování 
o alternativních možnostech zajištění 
potřeb mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. pravidel pro řešení závažných závad 
v provozu a stavu nouze, včetně minimální 
úrovně služeb v případě stávky, pokud k ní 
dojde, a předčasného ukončení smluvního 
ujednání a informování uživatelů;

9. pravidel pro řešení závažných závad 
v provozu a stavu nouze a předčasného 
ukončení smluvního ujednání a 
informování uživatelů;

Or. en

Odůvodnění

Stávka je jedním ze základních práv, v jehož rámci předpisy a ujednání stran byly stanoveny 
v členských státech nezávisle a různým způsobem, a tudíž nemůže být zahrnuto do obecného 
legislativního textu EU konkrétní specifické ustanovení. 

Pozměňovací návrh 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) režijní náklady na celou síť, včetně mezd 
a důchodů;

a) režijní náklady na celou síť, kromě 
nákladů na práci;

Or. en

Odůvodnění

Náklady na práci zahrnují „jednotkové náklady“ na pracovníka a jsou rovněž v jednotlivých 
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členských státech různě vypočítávané.

Pozměňovací návrh 703
Georges Bach

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) režijní náklady na celou síť, včetně mezd 
a důchodů;

a) režijní náklady na celou síť;

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) režijní náklady na celou síť, včetně mezd 
a důchodů;

a) režijní náklady na celou síť;

Or. en

Odůvodnění

Pouze obecné režijní náklady jsou z přímých nákladů, jak jsou uvedeny v článku 31, 
vyloučeny, zatímco je nutné brát zřetel na platy a důchody dotčených pracovníků v rámci 
činností provozovatele infrastruktury, a tudíž je zahrnout do výpočtu přímých nákladů.

Pozměňovací návrh 705
Georges Bach

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) sociální služby, školy, mateřské školy, vypouští se
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restaurace;

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) sociální služby, školy, mateřské školy, 
restaurace;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sociální náklady spojené s pracovníky zapojenými do činností provozovatele infrastruktury je 
třeba do výpočtu přímých nákladů zahrnout, neboť ty jsou součástí přímé nebo nepřímé mzdy 
v souladu s různou pracovněprávní úpravou nebo smluvními ujednáními stanovenými 
v každém členském státě.

Pozměňovací návrh 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha VIII– bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Provozovatel infrastruktury musí 
předložit s žádostí o stanovisko 
regulačnímu subjektu výpočet přímých 
nákladů, ve kterém uvede parametry a 
faktory použité při výpočtu.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby výpočty přímých nákladů byly regulačními subjekty 
kontrolovány.
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Pozměňovací návrh 708
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatel infrastruktury prokáže
regulačnímu subjektu schopnost 
železniční dopravy platit zvýšené poplatky 
podle čl. 32 odst. 1, přičemž každá ze 
služeb uvedených v rámci jednoho 
z následujících písmen náleží k různým 
segmentům trhu:

3. Pokud provozovatel infrastruktury zvýší 
poplatky, vypracuje seznam segmentů 
trhu, který musí předem schválit 
regulační subjekt.

Zvýšení bude takové, aby se objem 
dopravy v jednotlivých segmentech 
nevyvíjel hůře než objemy dopravy na 
trzích, jež jsou konkurenční.
Dvojice prvků, které provozovatelé 
infrastruktury vezmou v potaz při 
určování seznamu segmentů trhu 
s ohledem na zavedení zvýšení do systému 
zpoplatnění podle čl. 31 odst. 3, jsou 
přinejmenším tyto:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh definuje kritéria založená na trhu a uvádí, že zvýšení by mělo být 
takové, aby se objemy dopravy nevyvíjely hůře než jiné konkurenční trhy s jinými druhy 
dopravy. Objasnění by napomohlo naznačit schopnost železničních podniků platit zvýšené 
poplatky a podpořilo by konkurenceschopnost železničního odvětví.

Pozměňovací návrh 709
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Příloha VIII– bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatel infrastruktury prokáže 3. Provozovatelé infrastruktury budou 
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regulačnímu subjektu schopnost železniční 
dopravy platit zvýšené poplatky podle čl. 
32 odst. 1, přičemž každá ze služeb 
uvedených v rámci jednoho z 
následujících písmen náleží k různým 
segmentům trhu:

vymezovat stejnorodé segmenty trhu a 
odpovídající zvýšení ve smyslu čl. 32 odst. 
1 na základě studie trhu a po konzultaci 
se žadatelem.

Provozovatel infrastruktury prokáže 
regulačnímu subjektu schopnost železniční 
dopravy platit zvýšené poplatky podle čl. 
32 odst. 1. Pokud provozovatel 
infrastruktury zvýší poplatky, vypracuje 
seznam segmentů trhu, který musí předem 
schválit regulační subjekt.
Zvýšení bude takové, aby se objem 
dopravy v jednotlivých segmentech 
nevyvíjel hůře než objemy dopravy na 
trzích, jež jsou konkurenční.

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha VIII– bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatel infrastruktury prokáže 
regulačnímu subjektu schopnost 
železniční dopravy platit zvýšené poplatky
podle čl. 32 odst. 1, přičemž každá ze 
služeb uvedených v rámci jednoho z 
následujících písmen náleží k různým 
segmentům trhu:

3. Provozovatelé infrastruktury mohou 
vymezovat stejnorodé segmenty trhu a 
odpovídající zvýšení podle čl. 32 odst. 1 na 
základě studie trhu a po konzultaci se 
žadatelem pro zlepšení objemů dopravy 
konkrétního segmentu. Segmenty 
železničního trhu, které budou vzaty při 
použití následujících orientačních kritérií 
v úvahu, jsou tyto:

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o postup, který bude dodržovat provozovatel infrastruktury na základě oprávnění 
členského státu stanovit zvýšení poplatků u jednotlivých segmentů železničního trhu.
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Pozměňovací návrh 711
Peter van Dalen

Návrh směrnice
Příloha VIII– bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatel infrastruktury prokáže
regulačnímu subjektu schopnost 
železniční dopravy platit zvýšené poplatky 
podle čl. 32 odst. 1, přičemž každá ze 
služeb uvedených v rámci jednoho 
z následujících písmen náleží k různým 
segmentům trhu:

3. Regulační subjekt zajistí schopnost 
železniční dopravy platit zvýšené poplatky 
podle čl. 32 odst. 1, přičemž každá ze 
služeb uvedených v rámci jednoho 
z následujících písmen náleží k různým 
segmentům trhu:

Or. nl

Pozměňovací návrh 712
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatel infrastruktury prokáže 
regulačnímu subjektu schopnost železniční 
dopravy platit zvýšené poplatky podle čl. 
32 odst. 1, přičemž každá ze služeb 
uvedených v rámci jednoho z 
následujících písmen náleží k různým 
segmentům trhu:

3. Provozovatelé infrastruktury budou 
vymezovat stejnorodé segmenty trhu a 
odpovídající zvýšení ve smyslu čl. 32 odst. 
1 na základě studie trhu a po konzultaci 
se žadatelem.

Provozovatel infrastruktury prokáže 
regulačnímu subjektu schopnost železniční 
dopravy platit zvýšené poplatky podle čl. 
32 odst. 1. Pokud provozovatel 
infrastruktury zvýší poplatky, vypracuje 
seznam segmentů trhu, který musí předem 
schválit regulační subjekt.

a) osobní vs nákladní doprava;
b) vlaky dopravující nebezpečný náklad vs 
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jiné nákladní vlaky;
c) vnitrostátní vs mezinárodní doprava;
d) kombinovaná doprava vs přímé vlakové 
spojení;
e) městská nebo regionální vs 
meziměstská osobní doprava;
f) ucelené vlaky vs nákladní vlaky 
sestavené z jednotlivých vozů;
g) pravidelná vs příležitostná železniční 
doprava.

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příplatky budou takové, aby železniční 
dopravu, pokud jde o dotčené segmenty ve 
srovnání s jinými druhy dopravy, 
významně nepostihly.

Or. fr

Odůvodnění

Příplatky nesmí oslabovat konkurenceschopnost železniční dopravy v porovnání s ostatními 
druhy dopravy.

Pozměňovací návrh 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) služby v souvislosti se smlouvami na 
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veřejné služby vs služby s otevřeným 
přístupem;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést nový typ třídění segmentů trhu – na jedné 
straně jsou to služby, na něž se vztahují smlouvy na veřejné služby, a – na druhé straně –
služby s otevřeným přístupem.

Pozměňovací návrh 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 3 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) vysokorychlostní vlaky vs konvenční 
vlaky;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést nový typ třídění segmentů trhu – na jedné 
straně jsou to vysokorychlostní vlaky a – na druhé straně – konvenční vlaky.

Pozměňovací návrh 716
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Příloha 8 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Provozovatel infrastruktury sdělí 
železničním podnikům jízdní řád, na jehož 
základě budou zpoždění počítána, nejméně 
pět dní před jízdou vlaku;

b) Provozovatel infrastruktury sdělí 
železničním podnikům jízdní řád, na jehož 
základě budou zpoždění počítána, nejméně 
pět dní před jízdou vlaku. Členské státy 
mohou přijmout odlišné lhůty v případě 
sítí, které jsou technologicky oddělené od 
hlavní železniční sítě EU, a kdy by to 
umožnilo koordinaci s železničními sítěmi 
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třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 5 – tabulka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pro nákladní dopravu: pro nákladní dopravu:

rok sleva rok sleva
2015 5 % 2015 10 %
2016 5 % 2016 10 %
2017 5 % 2017 10 %
2018 5 % 2018 7,5 %
2019 5 % 2019 7 %
2020 5 % 2020 6,5 %
2021 4 % 2021 5 %
2022 3 % 2022 3,5 %
2023 2 % 2023 2,5 %
2024 1 % 2024 2 %

Or. fr

Odůvodnění

Dočasné snížení poplatků u vlaků vybavených systémem ETCS musí zcela jistě působit na 
železniční podniky jako pobídka, aby této technologie využívaly. Tyto slevy by se proto měly 
zvýšit.

Pozměňovací návrh 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dočasné snížení poplatků za 
infrastrukturu u vlaků vybavených 
systémem ETCS, jak je uvedeno v čl. 32 
odst. 3, se stanoví takto:

vypouští se

pro nákladní dopravu:

rok sleva

2015 5 %

2016 5 %

2017 5 %

2018 5 %

2019 5 %

2020 5 %

2021 4 %

2022 3 %

2023 2 %

2024 1 %

pro osobní dopravu:
rok sleva

2020 5 %

2021 5 %
2022 5 %
2023 5 %

2024 5 %

Or. pl

Odůvodnění

Snížení by měla podporovat zavedení plné interoperability (z hlediska vozového parku a 
infrastruktury). Poskytování velkých slev pro vlaky vybavené systémem ETCS může vést 
k tomu, že provozovatel přenese ztrátu na jiné provozovatele, jejichž vozový park tímto 
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systémem vybaven není, což by bylo v rozporu s cílem navrhovaného usnesení. Objem snížení 
by měl záviset na několika faktorech (velikost a parametry technické sítě, včetně délky trasy 
ERMTS, a jakékoli plány renovací). 

Pozměňovací návrh 719
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 5 – tabulka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pro nákladní dopravu: pro nákladní dopravu:
rok snížení rok snížení

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Odůvodnění

Cílem je podporovat vybavování vlaků evropským vlakovým zabezpečovacím systémem 
(ETCS) a provozovatelům železniční dopravy dovolit dost času, aby naplánovali a uskutečnili 
nezbytné investice.

Pozměňovací návrh 720
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 5 – tabulka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pro osobní dopravu: pro osobní dopravu:
rok snížení rok snížení

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Odůvodnění
Cílem je podporovat vybavování vlaků evropským vlakovým zabezpečovacím systémem 
(ETCS) a provozovatelům železniční dopravy dovolit dost času, aby plánovali a uskutečňovali 
nezbytné investice.

Pozměňovací návrh 721
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Příloha IX bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Bez ohledu na výše zmíněné, v sítích, 
které propojují členské státy a třetí země a 
jejichž kolejový rozchod se liší od hlavní 
železniční sítě v rámci Unie, může proces 
plánování a přidělování kapacit 
proběhnout při využití zvláštních postupů 
a podmínek, které se týkají těchto 
specifických sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA X vypouští se

Regulační účty, které se mají předkládat 
regulačnímu subjektu

(uvedená v čl. 56 odst. 8)
Regulační účty, které se předkládají 
regulačnímu subjektu podle čl. 56 odst. 8, 
obsahují přinejmenším tyto prvky:
1. Oddělení účtů

Regulační účty, které mají předkládat 
provozovatelé infrastruktury a všechny 
podniky či jiné subjekty, které provozují 
nebo integrují různé kategorie železniční 
dopravy či získávají veřejné prostředky:
a) zahrnují oddělené výkazy zisků a ztrát a 
rozvahy za činnosti v oblasti nákladní 
dopravy, osobní dopravy a správy 
infrastruktury;
b) transparentním a podrobným způsobem 
poskytují podrobné informace o 
jednotlivých zdrojích a využití veřejných 
prostředků a jiných forem kompenzace, 
včetně podrobného přehledu peněžních 
toků podniků, aby se určilo, jak byly tyto 
veřejné prostředky a jiné formy 
kompenzace využity; 
c) zahrnují kategorie nákladů a zisku 
umožňující v souladu s požadavky 
regulačního subjektu určit, zda došlo ke 
křížovým dotacím mezi těmito různými 
činnostmi;
d) obsahují dostatečnou míru podrobností, 
již regulační subjekt pokládá za nezbytnou 
a přiměřenou;
e) jsou doprovázeny dokumentem, který 
stanoví metodiku použitou k přidělení 
nákladů na různé činnosti.
Pokud je regulovaný podnik částí skupiny, 
připravují se regulační účty za skupinu 
jako celek a pro každou dceřinou 
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společnost. V regulačních účtech jsou 
navíc zahrnuty úplné podrobnosti 
o platbách mezi společnostmi, aby se 
zajistilo, že veřejné prostředky byly řádně 
využity.
2. Sledování poplatků za přístup k 
infrastruktuře
Regulační účty, které mají provozovatelé 
infrastruktury předkládat regulačnímu 
subjektu,
a) stanoví různé kategorie nákladů, 
zejména poskytují dostatečné informace 
o mezních/přímých nákladech u různých 
služeb nebo skupin služeb, aby bylo možné 
sledovat poplatky za infrastrukturu;
b) poskytují dostatečné informace, aby 
umožnily sledování jednotlivých poplatků 
hrazených za služby (nebo skupiny 
služeb); požaduje-li to regulační subjekt, 
informace obsahují údaje o objemu 
jednotlivých služeb, cenách za jednotlivé 
služby a celkových výnosech 
z jednotlivých služeb placených interními 
a externími zákazníky;
c) stanoví náklady a výnosy pro jednotlivé 
služby (nebo skupiny služeb) s využitím 
příslušné metodiky nákladů, jak požaduje 
regulační subjekt, s cílem určit 
potenciálně antikonkurenční stanovení 
cen (křížové dotace, dravá tvorba cen a 
stanovení nadměrných cen).
3. Uvedení finančních výsledků
Regulační účty, které mají provozovatelé 
infrastruktury předkládat regulačnímu 
subjektu, obsahují:
a) výkaz finančních výsledků;
b) souhrnný výkaz výdajů;
c) výkaz výdajů na údržbu;
d) výkaz provozních výdajů;
e) výkaz příjmů;
f) doplňkové poznámky, které výkazy 
rozvádí a vysvětlují, kde je to vhodné.
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4. Ostatní záležitosti
V případě provozovatelů infrastruktury 
jsou regulační účty auditovány nezávislým 
auditorem. Zpráva auditora se připojí 
k regulačním účtům.
Regulační účty obsahují výkazy zisku a 
ztrát a rozvahy a jsou v souladu se 
zákonem předepsanou účetní závěrkou 
společnosti; ke všem sesouhlasujícím 
položkám jsou podány vysvětlivky.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěným čl. 56 odst. 8 – mimo rozsah pravomocí regulačního subjektu.

Pozměňovací návrh 723
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Příloha X – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnují oddělené výkazy zisků a ztrát a 
rozvahy za činnosti v oblasti nákladní 
dopravy, osobní dopravy a správy 
infrastruktury;

a) zahrnují oddělené výkazy zisků a ztrát a 
rozvahy za činnosti v oblasti nákladní 
dopravy, osobní dopravy a správy 
infrastruktury, které musejí být spojeny
s ukazateli a dosaženými cíli;

Or. es

Odůvodnění

Zavedení propojenosti na cíle a ukazatele by umožnilo účinnější ohodnocení zisku a ztrát.

Pozměňovací návrh 724
Debora Serracchiani

Návrh směrnice
Příloha X – bod 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zahrnují kategorie nákladů a zisku 
umožňující v souladu s požadavky 
regulačního subjektu určit, zda došlo ke 
křížovým dotacím mezi těmito různými 
činnostmi;

c) zahrnují kategorie nákladů a zisku 
umožňující v souladu s požadavky článku 
6 a v míře, již regulační subjekt pokládá 
za nezbytnou a přiměřenou, určit, zda 
došlo ke křížovým dotacím mezi těmito 
různými činnostmi;

Or. en


