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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru (přepracované znění)
(KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0475),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0268/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality lucemburskou poslaneckou sněmovnou a uvádějící, že 
návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
16. března 20111,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. ledna 20112,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů3,

– s ohledem na dopis, který dne ... 2011 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro 
dopravu a cestovní ruch podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná 
ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu,

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny 
složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

                                               
1 Úř. věst. C ….
2 Úř. věst. C 104, 2.4.2011, s. 53.
3 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Podíl železničního odvětví na celkové 
dopravě se navzdory cílům stanoveným 
v roce 2001 v rámci železničního balíčku 
v posledním desetiletí nezvyšuje, což 
svědčí o nezbytnosti dalšího 
zdokonalování právních předpisů v zájmu 
podpory tohoto odvětví. 

Or. en

Odůvodnění

Po přijetí prvního železničního balíčku nedošlo proti očekávání k takovému rozvoji železniční 
dopravy, aby vedl k jejímu oživení. V letech 1996–2008 se například podíl železniční nákladní 
dopravy snížil o 2 % na 10,6 %, zatímco podíl silniční nákladní dopravy se zvýšil ze 42,1 na 
45,9 %. EU musí co nejdříve zdokonalit své právní předpisy tak, aby podpořila železnice, 
zabránila dalšímu přetěžování silnic a zlepšila životní prostředí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Četná řízení pro nesplnění povinnosti 
zahájená proti členským státům ukazují, 
že stávající právní předpisy vedou 
k nesprávné interpretaci a že v prvním 
železničním balíčku je nutno provést řadu 
upřesnění a zlepšení.

Or. en
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Odůvodnění

Řízení pro nesplnění povinnosti nejsou pouze známkou neochoty členských států provádět 
ustanovení stávajících právních předpisů, ale spíše ukazují na to, že tato ustanovení nejsou 
jasná a vedou k nesprávné interpretaci.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za infrastrukturu a způsob stanovení jejich výše se nadále v rámci EU značně liší. 
To představuje komplikaci pro mezinárodní železniční dopravu. Platí to také pro přidělování 
tras vlaků. Stávající právní předpisy je třeba dále zlepšovat.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Musí dojít k jasnému oddělení provozování infrastruktury od poskytování dopravních služeb 
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v zájmu lepší transparentnosti a spravedlivého provozování železniční sítě v Evropské unii. Je 
nutné významně posílit institucionální nezávislost provozovatele infrastruktury a nezávislost 
poskytovatelů základních funkcí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Oddělení infrastruktury od železniční dopravy by se nemělo negativně odrazit v oblasti 
sociálních a pracovních podmínek v železničním odvětví a mělo by být v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy v oblasti sociální ochrany a zdraví. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Dojde-li k oddělení provozování 
infrastruktury od provozování železniční 
dopravy, měl by být po přechodnou dobu 
umožněn transfer zaměstnanců mezi 
provozovatelem infrastruktury 
a železničními podniky. Členské státy by 
měly zajistit, aby přitom nedocházelo ke 
zhoršení sociálních a pracovních 
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podmínek zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

Oddělení by nemělo vést ke zhoršení pracovních podmínek v železničním odvětví. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) EU by měla prozkoumat alternativní 
zdroje financování evropských 
železničních projektů prostřednictvím 
inovativních finančních nástrojů, jako 
jsou projektové dluhopisy EU, s cílem 
podpořit soukromé investice a zlepšit 
přístup k rizikovému kapitálu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zavedení nových mezinárodních 
osobních  spojů se zastávkami s otevřeným 
přístupem by nemělo být využito k otevření 
trhu vnitrostátní osobní dopravy, ale mělo 
by být zaměřeno pouze na zastávky, jež 
jsou doplňkové k mezinárodní trase. 
Hlavním účelem nových spojů by mělo 
být  přepravovat cestující na mezinárodní 
trase. Při hodnocení  toho, zda se jedná 

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Vnitrostátní regulační subjekty by 
měly být zcela nezávislé a měly by být 
schopné zajistit otevřený a transparentní 
trh železniční dopravy. Měly by jednat 
z vlastního podnětu, provádět šetření 
v případě sporu a sledovat vývoj trhu.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 55–57, jejichž účelem 
je posílit úlohu a pravomoci regulačních subjektů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Regulační subjekty členských států by 
si měly vyměňovat informace a případně 
v konkrétních případech koordinovat 

(21) Regulační subjekty členských států by 
pod záštitou Komise měly v zájmu posílení 
vzájemné spolupráce vytvořit síť, v jejímž 
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zásady a postupy pro vyhodnocování toho, 
zda je ohrožena hospodářská vyváženost 
smlouvy na veřejné služby. Postupně by 
měly na základě svých zkušeností 
vypracovávat pokyny.

rámci vytvoří společné zásady a budou si
vyměňovat osvědčené postupy 
a informace. Měly by také případně 
v konkrétních případech koordinovat 
zásady a postupy pro vyhodnocování toho, 
zda je ohrožena hospodářská vyváženost 
smlouvy na veřejné služby. Postupně by 
měly na základě svých zkušeností 
vypracovávat na evropské úrovni společné
pokyny.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 55–57, jejichž účelem 
je posílit úlohu a nezávislost regulačních subjektů a spolupráci mezi vnitrostátními 
regulačními subjekty.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Komise by měla předložit legislativní 
návrh na zřízení evropského regulačního 
subjektu, přičemž by měla vycházet ze 
zkušeností sítě regulačních subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k novému článku 57 a, 
v nichž je uveden požadavek, aby Komise předložila legislativní návrh na zřízení evropského 
regulačního subjektu. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

hospodářská soutěž mezi železničními 
podniky, je třeba rozlišovat mezi 
poskytováním dopravních služeb 
a provozováním dopravních zařízení, která 
jsou pro poskytování dopravních služeb ze 
strany železničních podniků nezbytná. 
Vzhledem k tomu musí být tyto dva druhy 
činnosti řízeny nezávisle v rámci 
oddělených právních subjektů 
a transparentním a nediskriminačním 
způsobem. Tato nezávislost nutně 
neznamená zřízení samostatné jednotky 
nebo podniku pro každé dopravní zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Služby související s železniční dopravou, které jsou pro provozovatele železniční dopravy 
zásadní, by měly být poskytovány transparentním a nediskriminačním způsobem, aby k nim 
měly rovný přístup všechny železniční podniky. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Při otevření přístupu novým vstupujícím by se mělo zajistit dodržování stávajících závazků, 
pokud jde o sociální a zdravotní podmínky pracovníků, ale i požadavky na bezpečnost a práva 
pracovníků a zákazníků. 
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(65) Má-li být zajištěno poskytování 
určitých informací pro sledování 
železničního trhu a mají-li být definovány 
určité podrobné prvky zprávy o síti, přímé 
náklady na železniční dopravu, určitá 
kritéria pro poplatky za infrastrukturu 
rozlišené dle působení hluku, určitá 
kritéria pro dočasné snížení poplatků za 
infrastrukturu pro vlaky vybavené 
systémem ETCS a určitá kritéria pro 
systém odměňování výkonu a mají-li být 
podrobně stanovena kritéria, jimiž se bude 
řídit stanovování požadavků na žadatele, 
a mají-li být definovány časový rozvrh 
přidělování kapacit a podrobnosti ohledně 
regulačních účtů, jež je třeba předložit 
regulačnímu subjektu, a mají-li být pro 
regulační subjekty vytvořena společná 
kritéria a postupy rozhodování podle této 
směrnice, pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie by měla být 
přenesena na Komisi, a to pokud jde 
o stanovení kritérií a postupu, jež je třeba 
dodržovat při sledování trhu podle článku 
15, určitých prvků zprávy o síti podle 
článku 27, určitých zásad zpoplatnění 
podle článku 31, dočasného snížení 
poplatků za infrastrukturu pro vlaky 
vybavené systémem ETCS podle článku 
32, určitých prvků systému odměňování 
výkonu podle článku 35, kritérií, jež je 
třeba dodržet u požadavků kladených na 
žadatele o infrastrukturu podle článku 41, 
časového rozvrhu přidělování kapacit 
podle článku 43, regulačních účtů podle 
článku 56a a společných zásad a postupů 
rozhodování vypracovaných regulačními 
subjekty podle článku 57 této směrnice. Je 
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zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni.
Pří přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby Evropskému parlamentu 
a Radě byly souběžně, včas 
a odpovídajícím způsobem předávány 
příslušné dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přesněji vymezit přenesení pravomocí na Komisi 
v případě změn jiných než podstatných prvků směrnice na omezenou dobu. Znění je v souladu 
se společnou interinstitucionální dohodou z roku 2011.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Opatření nezbytná k provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(66) Aby bylo možno zajistit jednotné 
podmínky pro provádění čl. 10 odst. 2, čl. 
11 odst. 4, čl. 14 odst. 2 a čl. 17 odst. 5 této 
směrnice, měly by být prováděcí 
pravomoci svěřeny Komisi. Tyto 
pravomoci by měly být uplatňovány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí odkaz na nové nařízení o prováděcích aktech, které nedávno 
vstoupilo v platnost.
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Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit časová 
období a lhůty pro časový rozvrh 
přidělování kapacit, které se budou lišit od 
těch, jež jsou uvedeny v čl. 43 odst. 2, 
příloze VII bodu 4 písm. b) a příloze IX 
bodu 4, a to pro mezinárodní trasy vlaků, 
které budou vytvořeny ve spolupráci 
s provozovateli infrastruktury ze třetích 
zemí v rámci sítě, jež má jiný rozchod 
koleje než hlavní železniční síť Unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje větší flexibilitu při přidělování kapacity v případech, kdy 
se jedná o mezinárodní trasy vlaků vytvořené ve spolupráci s třetími zeměmi v rámci sítí, jež 
mají jiný rozchod koleje než hlavní železniční síť v EU. Týká se to především pobaltských 
států. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vymezení hlavních funkcí provozovatele infrastruktury se přesunuje z přílohy II do definice 
provozovatele infrastruktury. Příloha II se tak zrušuje. Byla přidána funkce rozhodování 
o investování do infrastruktury.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „železniční infrastrukturou“ se rozumí 
všechny položky uvedené v příloze I části 
A nařízení Komise (EHS) č. 2598/70 ze 
dne 18. prosince 1970, kterým se stanoví 
obsah jednotlivých položek účtové osnovy 
uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) 
č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 , které 
jsou v zájmu jasnosti uvedené v příloze 
I této směrnice  ;

3) „železniční infrastrukturou“ se rozumí 
všechny položky uvedené v příloze I této 
směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěním odkazu na nařízení 2598/70 se seznamem položek definujícím termín „železniční 
infrastruktura“ pro tuto směrnici stává příloha I. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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veřejných podpor z jedné oblasti do druhé 
není dovolen.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k úplnému oddělení správy železniční infrastruktury od dopravních služeb není již 
nadále nutné uvádět odkaz na oddělené účetnictví, neboť obě činnosti budou provádět zcela 
samostatné podniky, a tudíž v rámci zcela oddělených účtů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení již není relevantní, neboť správou infrastruktury a dopravními službami 
budou pověřeny zcela samostatné podniky. Již nebude možné, aby obě činnosti vykonával 
jeden podnik v rámci organizačně oddělených divizí či subjektů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Odstavec 1 se vypouští, proto se vypouští i odkaz na něj.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby provozovatel 
infrastruktury podle definice v čl. 3 odst. 2 
byl nezávislý na jakémkoli železničním 
podniku. Aby bylo možné tuto nezávislost 
zaručit, členské státy zajistí, aby ode dne 
provedení této směrnice nebyly tatáž 
osoba nebo tytéž osoby oprávněny:

a) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nebo mít jakýkoli zájem či uplatňovat 
jakékoli právo ve vztahu k železničnímu 
podniku a zároveň k provozovateli 
infrastruktury,
b) jmenovat členy dozorčího orgánu, 
správní rady nebo orgánů právně 
zastupujících provozovatele infrastruktury 
a zároveň přímo či nepřímo vykonávat 
kontrolu nebo mít jakýkoli zájem či 
uplatňovat jakékoli právo ve vztahu 
k železničnímu podniku,
c) být členem dozorčího orgánu, správní 
rady nebo orgánů právně zastupujících 
podnik jak v případě železničního 
podniku, tak v případě provozovatele 
infrastruktury,
d) provozovat železniční infrastrukturu na 
základě smlouvy o správě či uplatňovat 
vliv jiným způsobem nezákládajícím se na 
vlastnictví a zároveň přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu nebo mít jakýkoli 
zájem či uplatňovat jakékoli právo ve 
vztahu k železničnímu podniku.
Pro provádění tohoto odstavce platí, že 
jedná-li se v případě výše zmíněné osoby 
o členský stát nebo jiný veřejný orgán, 
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nejsou dva samostatné a navzájem právně 
odlišené veřejné orgány vykonávající 
kontrolu nad provozovatelem 
infrastruktury na jedné straně a nad 
železničním podnikem na straně druhé 
považovány za tutéž osobu. 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení stanoví úplné oddělení správy infrastruktury od provozování železniční 
dopravy. Již nebude možné, aby tatáž osoba či osoby přímo či nepřímo řídily podniky 
poskytující železniční dopravu a podniky provozující infrastrukturu. Také v případě, že 
provozovatel infrastruktury i železniční podnik je ve vlastnictví státu, musí být zřízeny dva 
samostatné veřejné orgány, které budou nad nimi dohlížet. 

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Příloha II se vypouští, neboť základní funkce, které jsou v ní uvedeny, jsou nyní zahrnuty do 
definice uvedené v čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se 
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s duchem úplného oddělení by železniční podniky neměly odpovídat za rozvoj 
infrastruktury. To bude výhradně jedna z hlavních funkcí provozovatele infrastruktury. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Zájmy a práva podle odstavce 1 
zahrnují zejména:

a) vlastnictví části kapitálu nebo 
obchodních aktiv;
b) pravomoc vykonávat hlasovací práva;
c) pravomoc jmenovat členy dozorčí rady, 
správní rady nebo orgánů právně 
zastupujících podnik; nebo
d) právo obdržet dividendy či jiný podíl ze 
zisku.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení definuje pojmy „zájem“ a „právo“ uvedené v novém čl. 7 odst. 1. 
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Ke dni provedení této směrnice ve 
vnitrostátních právních předpisech 
členské státy předloží Komisi zprávu 
o provádění povinností podle článků 1 a 2. 
Komise poté podá zprávu o provádění 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy předloží zprávu o tom, jak provedly ustanovení čl. 7 odst. 1 a 2. Komise o této 
záležitosti podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V době od vstupu této směrnice 
v platnost do uplynutí lhůty po provedení 
členské státy zajistí, aby obchodně citlivé 
informace, které se týkají funkcí 
provozovatele infrastruktury ve smyslu čl. 
3 odst. 2 a které má provozovatel 
infrastruktury k dispozici, nebyly předány 
žádnému železničnímu podniku. 
Během tohoto období a tři roky po 
provedení lze provádět transfer 
zaměstnanců mezi provozovateli 
infrastruktury a železničními podniky. 
Regulační subjekt zajistí, aby byl řádně 
respektován zákaz předávání obchodně 
citlivých informací.
Transfer zaměstnanců musí být v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a ustanoveními týkajícími se 
zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek 
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a práv pracovníků a nesmí vést 
k jakémukoli zhoršení sociálních 
a pracovních podmínek pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení řeší otázku transferu zaměstnanců. Po období tří let mohou zaměstnanci 
přecházet mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem. Tyto transfery by měly 
být plně v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti, sociálních 
a pracovních podmínek a práv pracovníků. Předávání obchodně citlivých informací je 
zakázáno.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pracovníci provozovatele 
infrastruktury, kteří mají k dispozici 
obchodně citlivé informace týkající se 
funkcí, které provozovatel infrastruktury 
vykonává, nesmí po dobu tří let přejít 
k železničnímu podniku.

Or. en

Odůvodnění

Pracovníci mající k dispozici obchodně citlivé informace mohou přejít k železničnímu podniku 
až po uplynutí tří let.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy rozvíjejí  vnitrostátní 
železniční infrastruktury, přičemž, pokud 
je to nutné, berou v úvahu  obecné 
požadavky Unie . Za tímto účelem zveřejní 
nejpozději dva roky po vstupu této 

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

směrnice v platnost a po konzultaci se 
všemi zainteresovanými stranami strategii 
rozvoje železniční infrastruktury s cílem 
uspokojit budoucí potřeby v oblasti 
mobility; strategie bude založena na 
zdravém a udržitelném financování 
železničního systému. Strategie zahrne 
období nejméně sedmi let a může být 
prodloužena.

Or. en

Odůvodnění

Strategie rozvoje železnice vypracovávané členskými státy by měly zohledňovat potřeby 
a požadavky všech stran účastnících se železniční dopravy. V zájmu větší spolehlivosti 
plánování by tyto strategie měly zahrnovat sedmileté, a nikoli pětileté období. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V rámci všeobecné státní politiky a 
s ohledem na strategii rozvoje železniční 
infrastruktury uvedenou v odstavci 1
přijme  provozovatel infrastruktury
obchodní plán včetně programů týkajících 
se investic a financování. Plán má být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální 
a hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při vyrovnaném 
finančním rozpočtu, a má stanovit 
prostředky pro dosažení těchto cílů. 
Provozovatel infrastruktury zajistí, aby 
bylo s žadateli před schválením 
obchodního plánu nediskriminujícím 
způsobem konzultováno ve věci podmínek 
přístupu k infrastruktuře a jejího 
využívání a ve věci povahy, poskytování 
a rozvoje infrastruktury. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 vydá nezávazné 
stanovisko, zda obchodní plán nečiní 
rozdíly mezi žadateli.
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na základě zkušeností regulačních 
subjektů přijme Komise do 18 měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost prováděcí 
opatření, která stanoví podrobnosti postupu 
a kritéria, která se mají použít při 
uplatňování tohoto odstavce.  Uvedená 
opatření, navržená k zajištění provádění 
této směrnice za jednotných podmínek, se 
přijmou jako prováděcí opatření v souladu 
s čl. 63 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít povinnost jednat ve lhůtě 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost, 
což je považováno za dostatečně dlouhé období na to, aby byla získána zkušenost 
s udělováním přístupu k železniční infrastruktuře.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 

Příslušné orgány a železniční podniky 
poskytující veřejné služby poskytnou 
příslušnému regulačnímu subjektu nebo 
subjektům informace, které jsou 



PR\853003CS.doc 25/86 PE456.628v01-00

CS

odůvodněně požadované k dosažení 
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději však
dva měsíce po obdržení všech důležitých 
informací. 

odůvodněně požadované k dosažení 
rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí 
poskytnuté informace, případně je projedná 
se všemi zúčastněnými osobami 
a vyrozumí zúčastněné osoby o svém 
rozhodnutí s uvedením důvodů v předem 
stanovené přiměřené lhůtě, zpravidla do 
dvou měsíců po obdržení všech důležitých 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Na základě navržených změn článku 56 může Komise zasáhnout a požádat o provedení změn 
v rozhodnutí regulačního subjektu. V takovém případě by byla dvouměsíční lhůta prodloužena 
na tři měsíce. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Na základě zkušeností regulačních 
subjektů přijme Komise do 18 měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost prováděcí 
opatření, která stanoví podrobnosti postupu 
a kritéria, která se mají použít při 
uplatňování odstavce 1, 2 a 3 tohoto 
článku. Uvedená opatření, jež mají zajistit 
provádění této směrnice za jednotných 
podmínek, se přijmou jako prováděcí 
opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví pro Komisi povinnost přijmout prováděcí opatření, která 
vymezují postup a kritéria, jež je třeba použít při uplatňování ustanovení týkajících se 
omezení práva na přístup ke službám, které jsou částečně nebo zcela poskytovány v rámci 
veřejných služeb, a žádostí, které se podávají u regulačních subjektů. Komise má povinnost 
jednat do 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost. 
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Žádosti železničních podniků o přístup 
k dopravním zařízením lze odmítnout, 
pouze pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. Odmítne-li 
provozovatel dopravního zařízení přístup 
železničního podniku ke svému 
dopravnímu zařízení, je povinen prokázat, 
že existuje ekonomicky a technicky 
životaschopná alternativa, na kterou může 
žadatel přejít, aniž by mu vznikly 
podstatně vyšší náklady, a své odmítnutí 
písemně zdůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrh je zpřísnit povinnost provozovatele dopravního zařízení 
v případě, že odmítne přístup k tomuto zařízení. Upřesňuje termín „životaschopná 
alternativa“, aby bylo jasnější, které podmínky musí provozovatel dopravního zařízení splnit, 
odmítne-li přístup ke svému zařízení. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
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subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku.

subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro nová 
vysokorychlostní kolejová vozidla 
v souladu s rozhodnutím Komise 
2008/232/ES ze dne 21. února 2008 
o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „Kolejová 
vozidla“ transevropského 
vysokorychlostního železničního systému1

však mohou být na dobu pěti let od jejich 
uvedení do provozu vyhrazena pro potřeby 
jednoho železničního podniku.
1Úř. věst. L 84, 26.3.2008, s. 132.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o to, aby se toto vyhrazení nových zařízení pro údržbu 
a jiných zařízení omezilo pouze na vysokorychlostní kolejová vozidla, neboť odvětví údržby 
vysokorychlostních vozidel se s ohledem na železniční podniky a výrobce vysokorychlostních 
kolejových vozidel již nyní vyznačuje značnou konkurencí a liberalizací. Zařízení na údržbu 
jsou drahou a vysoce technickou záležitostí, a proto je nezbytné, aby měly železniční podniky 
možnost čerpat výhody ze svých investic.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně jednoho roku, nabídne 
jeho vlastník provozování zařízení formou 
nájmu, pronájmu nebo prodeje.

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo možné využívat dopravní zařízení v maximální míře, měla by se nevyužívaná zařízení 
po uplynutí jednoho roku zpřístupnit. Mělo by být také možné je prodat.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud provozovatel infrastruktury
nabízí některé ze služeb uvedených 
v příloze III bodu 3 jako doplňkové služby, 
poskytne je nediskriminačním způsobem
každému železničnímu podniku na 
požádání.

3. Pokud provozovatel služeb nabízí 
některé ze služeb uvedených v příloze III 
bodu 3 jako doplňkové služby, poskytne je 
nediskriminačním způsobem  každému 
železničnímu podniku na požádání.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění otevřeného přístupu ke všem dopravním zařízením by se měl používat termín 
„provozovatel služeb“. Mnoho služeb neposkytuje provozovatel infrastruktury, nýbrž 
železniční podnik. Znění by mělo odrážet tuto skutečnost. Všichni provozovatelé služeb by 
měli mít stejné povinnosti. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Body 1 a 2 přílohy III jsou považovány za podstatné prvky této směrnice. Přidání nových 
služeb do bodů 3 a 4 by však mohlo být uskutečněno prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise může přijmout prováděcí opatření, 
která upřesní procedurální podmínky
postupu spolupráce uvedeného 
v předchozím pododstavci. Uvedená
prováděcí opatření, jež mají zajistit 
provádění této směrnice za jednotných 
podmínek, se přijmou jako prováděcí 
opatření poradním postupem podle čl. 64 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dále upřesňuje cíl prováděcích opatření, která Komise může 
přijmout. 

Pozměňovací návrh 40

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. en

Odůvodnění

Při sledování trhu by Komise měla zohlednit zaměstnanost a sociální podmínky, ale i pravidla 
hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy. EU musí v rámci rozvoje unijních železnic 
stále více brát v potaz sociální dopad. 
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Pozměňovací návrh 41

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 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 analyzovat dopad opatření 
plánovaných Komisí. Komise do této 
činnosti případně zapojí také Evropskou 
agenturu pro železnice.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla do činnosti spojené se sledováním železničního trhu zapojit také sociální 
partnery a zástupce zákazníků. Agentura ERA by měla být do této činnosti rovněž zapojena 
v případě, že se jedná o otázky související s rozvojem bezpečnosti a interoperability odvětví 
železniční dopravy.

Pozměňovací návrh 42

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 

3. Komise sleduje využívání sítě a vývoj 
rámcových podmínek v odvětví 
železniční dopravy, zejména 
zpoplatnění infrastruktury, přidělování 
kapacity, investice do železniční 
infrastruktury, vývoj z hlediska ceny 
a kvality služeb železniční dopravy, 
kvalitu služeb železniční dopravy, na 
něž se vztahují smlouvy na veřejné 
služby, udělování licencí, zaměstnanost 
a sociální podmínky a stupeň 
harmonizace dosažené mezi členskými 
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státech. státy.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by se mělo zajistit sledování kvality služeb železniční dopravy 
a sociálních a pracovních podmínek. Povinnost Komise zajistit aktivní spolupráci mezi 
regulačními subjekty je přesunuta do článku 57 a posílena, neboť tento článek uvádí všechny 
souvislosti této spolupráce.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pravidelně  podává zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o

Komise každé dva roky podává zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o

Or. en

Odůvodnění

Povinnost Komise, pokud jde o podávání zpráv, je třeba upřesnit.  Podávání zprávy každé dva 
roky je přiměřené. 

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vývoji zaměstnanosti a sociálních 
podmínkách v tomto odvětví;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s předchozími pozměňovacími návrhy. Komise by měla 
zohlednit zaměstnanost a sociální podmínky, ale i pravidla hospodářské soutěže v odvětví 
železniční dopravy. 
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Pozměňovací návrh 45

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 v příloze 
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 
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 a 
u provozovatelů infrastruktury 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 
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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

Odůvodnění

Do tohoto článku byl zahrnut výčet informací, které je nutno poskytnout Komisi, neboť je 
považován za podstatný prvek této směrnice a je na Komisi, zda případně upraví jeho 
jednotlivé části. Výčet je doplněn o informace, které je nutno poskytnout a které se týkají 
sociálních podmínek a nehod. Příloha IV se upravuje v souladu s výše uvedeným.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Příloha IV může být v zájmu aktualizace 
informací potřebných pro sledování 
železničního trhu s ohledem na zkušenosti 
změněna postupem podle článku 60.

Or. en

Odůvodnění

Byl upřesněn cíl, který by Komise měla v případě změny přílohy IV sledovat.

Pozměňovací návrh 47

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

5. Komise může přijmout prováděcí 
opatření, která upřesní procedurální 
podmínky, jež je nutno dodržet při 
vydávání licencí a stanovování společné 



PE456.628v01-00 34/86 PR\853003CS.doc

CS

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.

šablony licence v souladu s požadavky 
uvedenými v oddíle 2. Uvedená prováděcí
opatření, jež mají zajistit provádění této 
směrnice za jednotných podmínek, se 
přijmou jako prováděcí opatření poradním 
postupem podle čl. 64 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dále upřesňuje rozsah prováděcích opatření, která Komise může 
přijmout.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Článek 19 – 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 
předpisů, v případě společnosti žádající 
o povolení provozovat přeshraniční 
nákladní  přepravu podléhající celním 
režimům.

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh klade větší důraz na dodržování právních předpisů v oblasti 
bezpečnosti a pracovního práva a činí toto dodržování jedním ze základních předpokladů 
dobrého jména, který musí železniční podniky splnit, chtějí-li žádat o licenci. 
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky týkající se finanční způsobilosti 
jsou splněny, pokud žádající železniční 
podnik prokáže schopnost po dobu 
dvanácti měsíců plnit své současné 
i budoucí možné realisticky odhadnuté 
závazky.

Požadavky týkající se finanční způsobilosti 
jsou splněny, pokud žádající železniční 
podnik prokáže schopnost po dobu 
dvanácti měsíců plnit své současné 
i budoucí možné realisticky odhadnuté 
závazky. Orgány vydávající licence ověří 
finanční způsobilost buď na základě roční 
účetní závěrky železničního  podniku, 
nebo není-li ji žádající  podnik schopen 
předložit, jeho rozvahy.

Or. en

Odůvodnění

Tento prvek je převzat z přílohy V, která je považována za podstatný prvek této směrnice. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro tyto  účely poskytne každý žadatel 
informace alespoň v rozsahu stanoveném 
v příloze V.

Pro tyto účely poskytne každý žadatel 
podrobné informace o těchto aspektech:

a) dostupné finanční prostředky včetně 
stavu bankovního účtu, zastavených úvěrů 
a půjček;
b) finanční prostředky a aktiva, která jsou 
k dispozici jako záruka;
c) provozní kapitál;
d) související náklady včetně výdajů na 
zakoupení vozidel, pozemků, budov, 
zařízení a vozového parku;
e) břemena na majetku podniku;
f) daně a povinné příspěvky na sociální 
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zabezpečení.

Or. en

Odůvodnění

Převzato z přílohy V, která je považována za podstatný prvek tohoto textu. Žadatelé by rovněž 
měli poskytnout podrobné informace o svém placení daní a příspěvků na sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán vydávající licence nepovažuje 
žadatele za finančně způsobilého, pokud 
má v důsledku vlastní činnosti velké 
nedoplatky na daních nebo sociálním 
zabezpečení.

Or. en

Odůvodnění

Převzato z přílohy V, která je považována za podstatný prvek tohoto textu. 

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán vydávající licence může žádat 
zejména předložení zprávy o kontrole 
a vhodných dokumentů od banky, 
spořitelny, účetního nebo auditora. Tyto 
dokumenty musí obsahovat informace 
o záležitostech uvedených v odst. 2 písm. 
a) až f) tohoto článku.

Or. en
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Odůvodnění

Převzato z přílohy V, která je považována za podstatný prvek tohoto textu.

Pozměňovací návrh 53

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

Příloha V je považována za podstatný prvek tohoto textu.  Její obsah je proto zcela přesunut 
do článku 20. 

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Článek 21

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. Podnik 
při podávání žádosti rovněž prokáže, že je 
držitelem osvědčení o bezpečnosti podle 
článku 10 směrnice 2004/49/ES. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Článek 22

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 k pokrytí vlastní 
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 
alespoň 100 milionů EUR na rok 
a pojistnou událost.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné stanovit stejnou výši pojistného krytí ve všech sítích, aby se zabránilo jakýmkoli 
rozdílům v uplatňování bezpečnostních a pojistných záruk v rámci železniční sítě Evropské 
unie. 

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
1. Kromě požadavků stanovených v této 
směrnici musí železniční podnik rovněž 
dodržovat vnitrostátní právní předpisy a 
regulační opatření, které jsou slučitelné 
s právními předpisy Unie a jsou 
uplatňovány nediskriminujícím způsobem, 
zejména:
a) zvláštní technické a provozní požadavky 
na železniční služby;
b) bezpečnostní požadavky týkající se 
zaměstnanců, vozového parku a vnitřní 
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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 
Unie 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 
je tím dotčen článek 258 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení bylo Komisí staženo, ale mělo by být znovu začleněno, aby byl zdůrazněn 
význam bezpečnosti a bezpečnosti práce, sociálních podmínek a ochrany zdraví 
a spotřebitele. 

Pozměňovací návrh 57

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 

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, přičemž jedním 
z nich je angličtina. Obsah zprávy o síti je 
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v elektronické podobě na internetovém 
portálu Evropské agentury pro železnice.

bezplatně k dispozici v elektronické 
podobě na internetovém portálu Evropské 
agentury pro železnice.

Or. en

Odůvodnění

Použití mezinárodního jazyka jako angličtina by mělo usnadnit porozumění prvkům 
obsaženým ve zprávě o síti.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva o síti stanoví povahu 
infrastruktury dostupné železničním 
podnikům. Obsahuje informace určující 
podmínky přístupu k dotyčné železniční 
infrastruktuře a dopravním zařízením . 
Obsah zprávy o síti je stanoven v příloze 
VI.

2. Zpráva o síti stanoví povahu 
infrastruktury dostupné železničním 
podnikům. Obsahuje následující informace 
určující podmínky přístupu k dotyčné 
železniční infrastruktuře a dopravním 
zařízením:

a) Oddíl stanovící povahu infrastruktury, 
která je k dispozici železničním podnikům, 
a podmínky přístupu k ní.
b) Oddíl o zásadách zpoplatnění a 
o tarifech.
c) Oddíl o zásadách a kritériích 
přidělování kapacit. Provozovatelé 
dopravních zařízení, kteří nejsou řízeni 
provozovatelem infrastruktury, poskytnou 
informace o poplatcích za získání přístupu 
k zařízení a poskytování služeb 
a informace o technických podmínkách 
přístupu pro účely zařazení do zprávy 
o síti.
d) Oddíl o informacích týkajících se 
žádosti o licenci podle článku 25 
a osvědčení o bezpečnosti železnic 
vydaných v souladu se směrnicí 
2004/49/ES1.
e) Oddíl o informacích o postupech řešení 
sporů a odvolacích postupech vztahujících 
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se na otázky přístupu k železniční 
infrastruktuře a službám a k systému 
odměňování výkonu podle článku 35.
f) Oddíl o informacích o přístupu 
k dopravním zařízením podle přílohy III 
a jejich zpoplatnění.
g) Vzorová dohoda pro uzavření 
rámcových dohod mezi provozovatelem 
infrastruktury a žadatelem v souladu 
s článkem 42.
Informace ve zprávě o síti jsou každý rok 
aktualizovány a 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. Uživatelé infrastruktury, 
u níž neprobíhá řádná údržba a jejíž 
kvalita se zhoršuje, jsou o této skutečnosti 
včas informováni.
Informace uvedené v písmenech a) až g) 
může Komise s ohledem na zkušenosti 
pozměnit a upřesnit postupem podle 
článku 60, a to v souladu s přílohou VI. 
1Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.

Or. en

Odůvodnění

Výčet oddílů zprávy o síti je považován za podstatný prvek této směrnice. Komise může 
v zájmu flexibility pozměnit jednotlivé prvky každého oddílu. Dochází-li navíc ke zhoršování 
kvality infrastruktury, měly by se tyto informace dostat v rámci systému včasného varování 
k uživatelům. 

Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se zástupci 
provozovatelů infrastruktury, jejichž 
rozhodnutí o zpoplatnění mají dopad na 
jiné infrastruktury, sdružili s cílem 

Členské státy zajistí, aby se zástupci
provozovatelů infrastruktury, jejichž 
rozhodnutí o zpoplatnění mají dopad na 
jiné infrastruktury, sdružili s cílem 
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koordinovat zpoplatnění nebo zpoplatnit 
použití příslušné infrastruktury na 
mezinárodní úrovni. 

společně koordinovat  zpoplatnění nebo 
zpoplatnit použití příslušné infrastruktury 
na mezinárodní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje myšlenku, že provozovatelé infrastruktury by měli mezi 
sebou vytvořit silnější koordinační struktury. 

Pozměňovací návrh 60

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 sedmi let, v němž se 
stanoví státní dotace. 

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako u strategie rozvoje železniční infrastruktury dává delší víceleté smluvní ujednání 
větší jistotu plánování nejen provozovatelům infrastruktury, ale celému odvětví železniční 
dopravy. 

Pozměňovací návrh 61

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.

Základní zásady a parametry takových 
ujednání jsou stanoveny v příloze VII.

Or. en
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Odůvodnění

Příloha VII se považuje za podstatný prvek této směrnice, a proto by neměla být měněna 
Komisí. 

Pozměňovací návrh 62

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 zpoplatňuje u silniční 
nákladní dopravy náklady působení hluku 
v souladu s právními předpisy Unie, změní 
se poplatky za infrastrukturu v tomto 
členském státě tak, aby se zohlednily 
náklady působení hluku provozováním 
železniční dopravy v souladu s přílohou 
VIII bodem 2. Tyto změny poplatků za 
infrastrukturu umožňují kompenzovat 
investice do dovybavení železničních vozů 
ekonomicky nejživotaschopnější 
dostupnou technologií nízkohlučného 
brzdění. Členské státy zajistí, aby zavedení 
takto rozlišených poplatků nemělo 
nepříznivý vliv na finanční rovnováhu 
provozovatele infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Opatření zaměřená na snižování hlučnosti u zdroje jsou nákladově nejefektivnější. Proto je 
systém pobídek na podporu dovybavování starších vagónů méně nákladný než opatření 
zacílená na úpravy infrastruktury. Tento systém by neměl vyžadovat žádné další finanční 
náklady na infrastrukturu. Přibližně 50 % železniční nákladní dopravy představuje 
mezinárodní doprava, a proto je nutné zavést celoevropský systém. V roce 2005 Komise 
schválila technické specifikace pro interoperabilitu týkající se hluku z železniční dopravy (TSI 
– hluk). Tyto mezní hodnoty se však vztahují pouze na nová a renovovaná vozidla používaná 
v EU.  
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Pozměňovací návrh 63

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, pokud 
to trh unese, zvýšit poplatky na základě 
účinných, transparentních 
a nediskriminačních zásad, při zaručení 
optimální konkurenceschopnosti. 

Or. en

Odůvodnění
Pokud to trh unese, mělo by být zvýšení poplatků možné. Poslední věta odstavce 1 se jeví jako 
nadbytečná.

Pozměňovací návrh 64

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 postupem 
uvedeným v příloze VIII bodě 3.

Or. en

Odůvodnění

 Bod 3 přílohy VIII je změněn tak, aby bylo zajištěno, že segmenty trhu stanoví vnitrostátní 
regulační subjekt.
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Pozměňovací návrh 65

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

Vzhledem k tomu, že bod 3 přílohy VIII je změněn tak, aby bylo zajištěno, že segmenty trhu 
stanoví vnitrostátní regulační subjekt, není přenesení pravomoci na Komisi nutné.

Pozměňovací návrh 66

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

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. en

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.  
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Pozměňovací návrh 67

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. 

V zájmu další podpory systémů ERTMS 
může být bod 5 přílohy VIII s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle 
článku 60. 

Or. en

Odůvodnění

Byl upřesněn cíl, který by Komise měla v případě změny bodu 5 přílohy VIII sledovat.

Pozměňovací návrh 68

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.

Mezi základní zásady systému odměňování 
výkonu, které se vztahují na celou síť, 
patří:
a) Aby bylo dosaženo dohodnuté úrovně 
kvality služeb a nebyla ohrožena 
ekonomická životaschopnost služby, 
dohodne provozovatel infrastruktury po 
schválení regulačním subjektem s žadateli 
hlavní parametry systému odměňování 
výkonu, zejména náklady zpoždění, 
prahové hodnoty plateb splatných v rámci 
systému odměňování výkonu týkajících se 
jak jednotlivých jízd vlaku, tak všech jízd 
vlaku železničního podniku v daném 
časovém období.
b) Provozovatel infrastruktury sdělí 
železničním podnikům jízdní řád, na jehož 
základě budou zpoždění počítána, 
nejméně pět dní před jízdou vlaku.
c) Aniž jsou dotčeny stávající odvolací 
postupy a ustanovení článku 50, je 
v případě sporů ohledně systému 
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odměňování výkonu k dispozici systém 
řešení sporů umožňující okamžité 
vyřešení těchto sporů. Pokud se tento 
systém uplatní, je rozhodnutí učiněno ve 
lhůtě deseti pracovních dnů.
d) Jednou ročně zveřejní provozovatel 
infrastruktury průměrnou roční úroveň 
kvality služeb dosaženou železničními 
podniky na základě hlavních parametrů 
dohodnutých v rámci systému 
odměňování výkonu.

Or. en

Odůvodnění

Tato písmena jsou shodná s písmeny a), b), g), h) bodu 4 přílohy VIII. Pokládají se za 
podstatný prvek této směrnice, neboť stanoví hlavní parametry a procesní aspekty systému 
odměňování výkonu. 

Pozměňovací návrh 69

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.

Bod 4 přílohy VIII, který obsahuje další 
prvky týkající se systému odměňování 
výkonu, může být s ohledem na 
zkušenosti změněn postupem podle 
článku 60.

Or. en

Odůvodnění

Po přesunutí hlavních částí bodu 4 přílohy VIII do textu samotné směrnice obsahuje příloha 
podrobnější prvky systému odměňování výkonu, které může měnit Komise. Tím je zajištěna 
dostatečná flexibilita.
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Pozměňovací návrh 70

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 
využívat, pověří žadatelé železniční 
podnik, aby uzavřel dohodu s 
provozovatelem infrastruktury v souladu 
s článkem 28.

Or. en

Odůvodnění

Znění tohoto pozměňovacího návrhu bylo převzato z nařízení 913/2010 o evropské železniční 
síti pro nákladní dopravu. 

Pozměňovací návrh 71

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, jež mají 
zajistit provádění této směrnice za 
jednotných podmínek, se přijmou jako 
prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 
3.

3. Podrobnosti kritérií, jež se mají použít 
při uplatňování odstavce 2, mohou být s 
ohledem na zkušenosti upraveny 
postupem podle článku 60.

Or. en

Odůvodnění

Původní znění „která stanoví podrobnosti kritérií“ naznačuje, že účelem tohoto ustanovení je 
akt doplnit. To vyžaduje přenesení pravomoci, aby tak Komise mohla učinit.
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Pozměňovací návrh 72

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. Regulační subjekt 
uvedený v článku 55 na postup konzultace 
dohlíží, aby zajistil, že není diskriminační.

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by být nutné, aby regulační subjekt zasahoval do obchodních rozhodnutí 
provozovatele infrastruktury, neboť by to mohlo ohrožovat jeho objektivitu při posuzování.

Pozměňovací návrh 73

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. 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.

Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na 
kterémkoli příslušném orgánu účastnícím 
se uzavírání smlouvy na veřejné služby. 
Regulační subjekt má organizační 
kapacitu potřebnou k plnění úkolů, 
kterými byl pověřen v článku 56.

Or. en
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Odůvodnění

Tento úsek byl převzat z původního článku 56. Do tohoto odstavce je doplněn v zájmu větší 
jednoznačnosti jeho znění.

Pozměňovací návrh 74

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 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 
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. en

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 
učinit vnitrostátní parlamenty. 
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Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) rozhodnutí o vydávání licencí 
v případech, kdy regulační subjekt není 
současně subjektem příslušným pro 
vydávání licencí v souladu s článkem 16. 

Or. en

Odůvodnění

Regulační subjekty by měly být příslušné i k řešení stížností ohledně vydaných licencí. 

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekt je povinen rozhodnout 
o veškerých stížnostech 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 nutná, 
nebo si vyžádá změnu tohoto rozhodnutí 
v souladu s pokyny, které regulační 
subjekt stanoví.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je restrukturalizovat články o regulačním subjektu v 
zájmu větší jednoznačnosti. Obsahuje znění čl. 56 odst. 5 prvního a třetího pododstavce.
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Pozměňovací návrh 77

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, napravovat 
nežádoucí vývoj na trzích železniční 
dopravy a – z vlastní iniciativy a s cílem 
předcházet diskriminaci mezi žadateli –
přezkoumávat odst. 1 písm. a) až ga), 
přičemž může v tomto směru přijímat 
vhodná nápravná opatření. 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. Za tímto 
účelem regulační subjekt rovněž úzce 
spolupracuje s vnitrostátním 
bezpečnostním orgánem, který je 
příslušný k posuzování shody prvků 
interoperability nebo jejich vhodnosti pro 
používání a k hodnocení postupu „ES“ 
pro ověřování subsystémů podle směrnice 
2008/57/ES. 

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je restrukturalizovat články o regulačním subjektu v 
zájmu větší jednoznačnosti. Části jsou přesunuty do článku 55 a jeden prvek byl převzat z čl. 
56 odst. 5 prvního pododstavce. Je doplněna nová věta, která má zajistit, že nebudou 
bezpečnostní normy zneužívány k zamezování přístupu potenciálních konkurentů na trh. 
Směrnice 2008/57 se týká interoperability a právě toto má zaručovat.  

Pozměňovací návrh 78

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Regulační subjekt ověří, že účetnictví 
železničních podniků a provozovatelů 
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infrastruktury je v souladu s ustanoveními 
článku 6 o odděleném účetnictví.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je restrukturalizovat články o regulačním subjektu v 
zájmu větší jednoznačnosti. Bylo převzato znění čl. 56 odst. 8. Regulační subjekt může ověřit 
oddělení účetnictví prostřednictvím auditů, jak je stanoveno v odstavci 3 nového článku 56a, 
který uvádí pravomoci regulačního subjektu.  

Pozměňovací návrh 79

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. 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 
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. en

Odůvodnění

Pravomoc určit, zda není ohrožena hospodářská vyváženost veřejné služby, se svěřuje 
regulačnímu subjektu v článku 11. Na tomto místě je v zájmu větší přehlednosti znovu 
doplněna do seznamu pravomocí tohoto subjektu. 

Pozměňovací návrh 80

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Regulační orgán oznámí veškeré 
návrhy rozhodnutí týkající se odstavců 1 
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až 3b Komisi. Komise do dvou týdnů 
posoudí, zda je návrh rozhodnutí 
v souladu s právními předpisy Unie, a v 
případě potřeby požaduje změny. Pokud 
takový požadavek učiní, prodlužuje se 
dvouměsíční lhůta uvedená v odstavci 1 a 
v čl. 11 odst. 2 o další jeden měsíc. 
Regulační subjekt přijme své rozhodnutí 
v prodloužené lhůtě, přičemž zohlední 
změny požadované Komisí. Jestliže se 
Komise nevyjádří, přijme regulační 
subjekt rozhodnutí v původní lhůtě dvou 
měsíců.  

Or. en

Odůvodnění

Regulační subjekt musí přijmout rozhodnutí do dvou měsíců. Navrhuje se, aby byla Komise 
o všech rozhodnutích informována a byl tak zajištěn jejich soulad s evropským právem. Pokud 
Komise požaduje změny, může být dvouměsíční lhůta prodloužena o další měsíc. 

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 4, 5, 6, 7 a 8

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 mu musí být 
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.

vypouští se
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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).
Rozhodnutí regulačního subjektu jsou 
závazná pro všechny strany, na něž se 
rozhodnutí vztahuje , a nepodléhají 
kontrole jiné správní instance. Regulační 
subjekt musí být schopen prosazovat 
taková rozhodnutí příslušnými sankcemi, 
včetně pokut.
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.
6. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá regulačním subjektem podléhala 
soudnímu přezkoumání. Odvolání může 
mít vůči rozhodnutí regulačního subjektu 
odkladný účinek, pouze pokud soud 
projednávající odvolání stanoví, že 
okamžitý účinek rozhodnutí regulačního 
subjektu může u odvolávající se strany 
vést k nenahraditelným škodám.
7. Členské státy zajistí, aby informace o 
řešení rozporů a odvolacích postupech 
vztahujících se k rozhodnutím 
provozovatelů infrastruktury a 
poskytovatelů služeb uvedených v příloze 
III byly regulačním subjektem zveřejněny.
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. 
Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury a všechny podniky nebo 
subjekty provozující nebo integrující 
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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

Odstavce, které jsou tímto pozměňovacím návrhem vypuštěny, jsou v zájmu větší přehlednosti 
seskupeny v mírně upraveném znění v pozměněném článku 56 a v novém článku 56a. 

Pozměňovací návrh 82

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, na něž se dané rozhodnutí 
vztahuje, 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, jež 
mají být regulačnímu subjektu 
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poskytnuty, zahrnují veškeré údaje, které 
regulační subjekt požaduje v rámci své 
odvolací funkce a v rámci své funkce 
sledování hospodářské soutěže na trzích 
železniční dopravy. To se týká i údajů 
potřebných pro statistické účely a pro 
účely sledování trhu. Požadované
informace musí být regulačnímu subjektu 
poskytnuty bez zbytečného prodlení. 
c) provádět audity či iniciovat 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 nemá na 
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 různé typy 
železniční dopravy nebo zajišťující provoz 
infrastruktury, jak je uvedeno v článku 6, 
předkládali regulačnímu subjektu 
podrobné regulační účty, aby regulační 
subjekt mohl vykonávat své jednotlivé 
úkoly. Tyto regulační účty musí obsahovat 
alespoň prvky stanovené v příloze X. 
Regulační subjekt může z těchto účtů 
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

Tento nový článek byl doplněn v zájmu větší přehlednosti. Uvádí všechny pravomoci svěřené 
regulačnímu subjektu v různých částech textu v nezměněném znění.
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Pozměňovací návrh 83

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, jejíž
členové se schází v pravidelných 
intervalech na podnět Komise, která této 
síti předsedá. Za tímto účelem Komise 
zajistí aktivní spolupráci mezi regulačními 
subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Síť regulačních subjektů by měla fungovat pod vedením Komise, což jí zajistí silnou podporu. 

Pozměňovací návrh 84

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vytvoří databázi, do níž 
vnitrostátní regulační subjekty vkládají 
údaje o všech řízeních o stížnostech, jako 
jsou data podání stížností, zahájení řízení 
z vlastního podnětu, zúčastněné strany, 
hlavní záležitosti řešené v těchto řízeních 
a problémy s výkladem železničního 
práva.

Or. en

Odůvodnění

O stížnostech podávaných k regulačním subjektům je nutné mít k dispozici více informací. 
Tyto informace pomohou vytvořit spolehlivou databázi, která umožní sledování a porovnávání 
vývoje situace v členských státech. 
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Pozměňovací návrh 85

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise se může z vlastního podnětu 
účastnit činností uvedených v čl. 57 odst. 
2 až 6, o nichž informuje síť regulačních 
subjektů uvedenou v odstavci 1. 

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost účastnit se činností, při nichž spolupracuje několik regulačních 
subjektů mimo rámec sítě regulačních subjektů. Síť by měla být o této činnosti informována. 

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 7

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 
podmínek, se přijmou jako prováděcí 
opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

7. Síť regulačních subjektů vytvořená 
podle odstavce 1 vypracuje 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.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se strukturálními změnami článku 57, do nějž se 
navrhuje doplnit odkaz na síť regulačních subjektů. Zásady a postupy rozhodování se 
nepovažují za podstatné prvky směrnice, pro jejichž vytváření by musela být Komisi svěřena 
přenesená pravomoc. Tyto kroky přesahují pouhá prováděcí opatření. 
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Pozměňovací návrh 87

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. 

Síť regulačních subjektů rovněž 
přezkoumá rozhodnutí a postupy 
sdružení provozovatelů infrastruktury 
podle čl. 40 odst. 1, kterými se 
provádějí ustanovení této směrnice či 
jinak usnadňuje mezinárodní železniční 
doprava.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh je v souladu s navrhovanými strukturálními změnami článku 57. 
Nemění obsah tohoto článku.

Pozměňovací návrh 88

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 v souladu s tímto článkem a 
v případě potřeby rovněž legislativní 
návrh na vytvoření evropského 
regulačního subjektu na základě 
zkušeností získaných prostřednictvím 
spolupráce vnitrostátních regulačních 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Ve střednědobém výhledu by měly síť vnitrostátních regulačních subjektů a kontrolní funkce 
Komise vyústit ve vytvoření evropského regulačního subjektu, který dále posílí regulační 
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dohled nad železničním trhem v EU. Cenné informace pro vytvoření tohoto evropského 
subjektu poskytnou zkušenosti získané vnitrostátními regulačními subjekty.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Článek 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59a
Článek, kterým se přenášejí pravomoci

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 60, pokud jde o rozsah 
sledování trhu podle článku 15, určité 
prvky zprávy o síti podle článku 27, určité 
zásady zpoplatnění podle článku 31, 
dočasné snížení poplatků za 
infrastrukturu pro vlaky vybavené 
systémem ETCS podle čl. 32 odst. 3, určité
prvky systému odměňování výkonu podle 
článku 35, kritéria uplatňovaná na 
požadavky na žadatele o infrastrukturu 
podle článku 41, časový rozvrh 
přidělování kapacit podle článku 43, 
regulační účty podle článku 56a a 
společné zásady a postupy rozhodování 
vypracované regulačními subjekty podle 
článku 57. 

Or. en

Odůvodnění

Nová společná interinstitucionální dohoda o aktech v přenesené pravomoci požaduje 
používání konkrétních standardních ujednání, jež jsou vložena do tohoto článku namísto znění 
návrhu Komise. 



PE456.628v01-00 62/86 PR\853003CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Článek 60 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60
Výkon přenesené pravomoci

vypouští se

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.
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 61 
a 62.

Or. en

Odůvodnění

Nová společná interinstitucionální dohoda o aktech v přenesené pravomoci požaduje 
používání konkrétních standardních ujednání, jež jsou vložena do článku 60 namísto znění 
návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Článek 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60a
Výkon přenesené pravomoci

Pravomoci podle čl. 15 odst. 5, čl. 27 odst. 
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2, čl. 31 odst. 3 a 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 
odst. 2, čl. 41 odst. 3, čl. 43 odst. 1, čl. 56a 
odst. 6 a čl. 57 odst. 7 se svěřují Komisi na 
dobu pěti let od data vstupu základního 
legislativního aktu v platnost. Nejpozději 
devět měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období vypracuje Komise 
o výkonu přenesené pravomoci zprávu. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada 
nevznesou proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého období. 
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 15 
odst. 5, čl. 27 odst. 2, čl. 31 odst. 3 a 5, 
čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 2, čl. 41 odst. 3, 
čl. 43 odst. 1, čl. 56a odst. 6 a čl. 57 odst. 7 
kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení 
ukončí přenesení pravomoci uvedené 
v tomto rozhodnutí. Nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění tohoto 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm uveden. Rozhodnutí nemá vliv na 
platnost žádných aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. 
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě. 
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 15 odst. 5, čl. 27 odst. 2, čl. 31 
odst. 3 a 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 2, čl. 
41 odst. 3, čl. 43 odst. 1, čl. 56a odst. 6 a 
čl. 57 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevznese ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitku nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této 
lhůty Komisi informují, že námitku 
nevznesou. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o 2 měsíce.
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Or. en

Odůvodnění

Nová společná interinstitucionální dohoda o aktech v přenesené pravomoci požaduje 
používání konkrétních standardních ujednání, jež jsou vložena do tohoto článku namísto znění 
návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Článek 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61
Zrušení přenesení pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 60 
odst. 1 zrušit.
2. Orgán, který zahájil interní postup s 
cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí nejpozději jeden 
měsíc před přijetím konečného rozhodnutí 
druhého zákonodárce a Komisi a uvede 
pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být 
zrušeno, a důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v 
něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se společnou interinstitucionální dohodou by měl být tento článek vypuštěn, neboť 
jeho obsah byl přesunut do článku 60a.
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Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Článek 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 62
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada v 
této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví nebo pokud před 
uplynutím této lhůty Evropský parlament i 
Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit, vstupuje akt v 
přenesené pravomoci v platnost dnem 
v něm stanoveným.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v 
platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se společnou interinstitucionální dohodou by měl být tento článek vypuštěn, neboť 
jeho obsah byl přesunut do článku 60a.

Pozměňovací návrh 94

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 258  Smlouvy, může 
se každý členský stát odvolat proti 

Na žádost členského státu nebo 
z vlastního podnětu posoudí Komise ve 
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rozhodnutí Komise k Radě ve lhůtě 
jednoho měsíce od data rozhodnutí  . 
Rada může za výjimečných okolností ve 
lhůtě jednoho měsíce od data předložení
kvalifikovanou většinou přijmout odlišné 
rozhodnutí.

zvláštních případech uplatňování a 
dodržování ustanovení této směrnice a 
přijme v této věci rozhodnutí postupem 
podle čl. 64 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přibližuje tento pododstavec standardnímu postupu u prováděcích 
aktů. Odkaz na čl. 64 odst. 3, který se týká postupu posouzení, je obdobou původního 
ustanovení čl. 63 odst. 2.

Pozměňovací návrh 95

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. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, pro jaké články může Komise přijímat prováděcí akty.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 64 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. 1. Komisi je nápomocen výbor ustavený 
touto směrnicí. Tento výbor je výborem ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en
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Odůvodnění

Toto je technický pozměňovací návrh, který uvádí text v soulad s nejnovějšími změnami 
právních předpisů, pokud jde o výkon prováděcích pravomocí Komise, a upřesňuje, na jaký 
výbor tento odstavec odkazuje.

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 4 a 11 nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Odůvodnění

Toto je technický pozměňovací návrh, který uvádí text v soulad s nejnovějšími změnami 
právních předpisů, pokud jde o výkon prováděcích pravomocí Komise.

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 64 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem článek 8 uvedeného 
rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 11 nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Odůvodnění

Toto je technický pozměňovací návrh, který uvádí text v soulad s nejnovějšími změnami 
právních předpisů, pokud jde o výkon prováděcích pravomocí Komise.
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Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Příloha I – odrážka 10 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– osobní nádraží.

Or. en

Odůvodnění

V seznamu položek železniční infrastruktury, za něž zodpovídá provozovatel infrastruktury, by 
měla být uvedena i osobní nádraží. 

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II vypouští se 
Hlavní funkce provozovatele 

infrastruktury
(podle článku 7)

Seznam hlavních funkcí uvedených v 
článku 7:
– 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

Příloha II byla začleněna do článku 7, neboť její obsah se považuje za podstatný prvek 
směrnice. 
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Pozměňovací návrh 101

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, včetně služeb týkajících se
přepravních informací a vhodného místa 
pro poskytování služeb týkajících se 
přepravních dokladů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že železniční podniky by měly na osobních nádražích 
zajistit dostatečný prostor pro služby související s přepravními doklady a informacemi.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Příloha IV – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Sociální podmínky zaměstnanců 
železničních podniků a provozovatelů 
infrastruktury na konci minulého roku.

Or. en

Odůvodnění

Mezi získávané informace o vývoji na železničním trhu, které jsou zasílány Komisi, by měly 
patřit také údaje o vývoji sociálních podmínek v tomto odvětví. 

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Příloha IV – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. Mimořádné události, nehody a vážné 
nehody ve smyslu směrnice 2004/49/ES, k 



PE456.628v01-00 70/86 PR\853003CS.doc

CS

nimž došlo v minulém roce.

Or. en

Odůvodnění

Mezi získávané informace o vývoji na železničním trhu, které jsou zasílány Komisi, by měly 
patřit také údaje o bezpečnosti železniční dopravy v členských státech EU. 

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA V vypouští se
Finanční způsobilost

(podle článku 20)
1. Finanční způsobilost se ověřuje buď na 
základě roční účetní závěrky železničního
podniku, nebo není-li ji žádající  podnik 
schopen předložit, jeho rozvahy. Musí být 
poskytnuty podrobné informace, zejména 
pokud jde o:
a) dostupné finanční prostředky včetně 
stavu bankovního účtu, zastavených úvěrů 
a půjček;
b) finanční prostředky a aktiva, která jsou 
k dispozici jako záruka;
c) provozní kapitál;
d) související náklady včetně výdajů na 
zakoupení vozidel, pozemků, budov, 
zařízení a vozového parku;
e) břemena na majetku podniku.
2. Žadatel není finančně způsobilý, 
především pokud má následkem vlastní 
činnosti velké nedoplatky na daních nebo 
sociálním pojištění.
3. Orgán vydávající licence může žádat 
zejména předložení kontrolní zprávy 
a vhodných dokumentů od banky, 
spořitelny, účetního nebo auditora. Tyto 
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dokumenty musí obsahovat informace 
o záležitostech podle bodu  1.

Or. en

Odůvodnění

Tato příloha byla začleněna do článku 20, neboť její obsah se považuje za podstatný prvek 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Příloha VI – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o síti podle článku 27 obsahuje
tyto informace:

Oddíly zprávy o síti podle článku 27 
obsahují tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že hlavní části přílohy VI byly přesunuty do článku 27, musí se úvodní věta 
této přílohy upravit. 

Pozměňovací návrh 106

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.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tato část přílohy VI byla přesunuta do článku 27.

Pozměňovací návrh 107

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 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 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

Znění tohoto bodu je nutné upravit, neboť části přílohy VI byly přesunuty do článku 27.

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl o zásadách a kritériích přidělování 
kapacit. Tento oddíl stanoví všeobecné 
kapacitní  vlastnosti infrastruktury, která je 
k dispozici železničním podnikům, 
a veškerá omezení jejího použití, včetně 
předpokládaných požadavků na kapacitu 
z důvodu údržby. Tento oddíl také 
upřesňuje postupy a lhůty v procesu 

Oddíl o zásadách a kritériích přidělování 
kapacit stanoví všeobecné kapacitní
vlastnosti infrastruktury, která je 
k dispozici železničním podnikům, 
a veškerá omezení jejího použití, včetně 
předpokládaných požadavků na kapacitu 
z důvodu údržby. Tento oddíl také 
upřesňuje postupy a lhůty v procesu 



PR\853003CS.doc 73/86 PE456.628v01-00

CS

přidělování kapacit. Obsahuje specifická 
kritéria uplatňovaná při tomto postupu, 
zejména

přidělování kapacit. Obsahuje specifická 
kritéria uplatňovaná při tomto postupu, 
zejména

Or. en

Odůvodnění

Znění tohoto pododstavce je nutné upravit, neboť části přílohy VI byly přesunuty do článku 
27.

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Příloha VI – body 4 a 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oddíl o informacích týkajících se 
žádosti o licenci podle článku 25 a 
osvědčení o bezpečnosti železnic vydaných 
v souladu se směrnicí 2004/49/ES1.

vypouští se

5. Oddíl o informacích o postupech řešení 
sporů a odvolacích postupech vztahujících 
se na otázky přístupu k železniční 
infrastruktuře a službám a k systému 
odměňování výkonu podle článku 35.

Or. en

Odůvodnění

Tyto části přílohy VI byly přesunuty do článku 27.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Oddíl o informacích o přístupu k 
dopravním zařízením podle přílohy III a 

vypouští se

                                               
1 Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.
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jejich zpoplatnění. Provozovatelé 
dopravních zařízení, kteří nejsou řízeni 
provozovatelem infrastruktury, poskytnou 
informace o poplatcích za získání přístupu 
k zařízení a poskytování služeb a 
informace o technických podmínkách 
přístupu pro účely zařazení do zprávy o 
síti. 

Or. en

Odůvodnění

Tato část přílohy VI byla přesunuta do článku 27.

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vzorová dohoda pro uzavření 
rámcových dohod mezi provozovatelem 
infrastruktury a žadatelem v souladu s 
článkem 42.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato část přílohy VI byla přesunuta do článku 27.

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. rozsahu ujednání, pokud jde o 
infrastrukturu a dopravní zařízení 
strukturované podle přílohy III. Zahrnuje 
všechny aspekty rozvoje infrastruktury, 
včetně údržby a obnovy infrastruktury již 
provozované. Výstavba nové infrastruktury 
může být zahrnuta jako samostatná 

1. rozsahu ujednání, pokud jde o 
infrastrukturu a dopravní zařízení 
strukturované podle přílohy III. Zahrnuje 
všechny aspekty údržby a obnovy 
infrastruktury již provozované. Výstavba 
nové infrastruktury může být zahrnuta jako 
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položka; samostatná položka;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k větší jednoznačnosti textu, neboť je z něj patrné, že do 
víceletých smluvních ujednání není nutné zahrnovat výstavbu nové infrastruktury.

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. struktury sjednaných plateb rozdělených 
mezi infrastrukturní služby uvedené 
v příloze III, údržbu, výstavbu nové
infrastruktury a řešení stávajících 
nedodělků údržby;

2. struktury sjednaných plateb rozdělených 
mezi infrastrukturní služby uvedené 
v příloze III, údržbu, včetně obnovy a 
modernizace infrastruktury, a řešení 
stávajících nedodělků údržby; platby za 
novou infrastrukturu mohou být zahrnuty 
jako samostatná položka;

Or. en

Odůvodnění

Víceletá smlouva obsahuje standardně pouze stávající železniční infrastrukturu. Platby za 
novou infrastrukturu mohou být doplněny. 

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výkon vlaku a spokojenost zákazníků, a) výkon vlaku a spokojenost zákazníků, 
zejména vliv kvality infrastruktury na 
spolehlivost vlaků,

Or. en
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Odůvodnění

Kritéria a cíle týkající se výkonu vlaku by měly být podrobnější; stávající ustanovení není 
jednoznačné.

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kapacitu sítě, b) kapacitu sítě a dostupnost 
infrastruktury,

Or. en

Odůvodnění

Výkon železniční sítě by měl být hodnocen také na základě schopnosti provozovatele 
infrastruktury zajistit dostupnost této infrastruktury. To by mělo provozovatele motivovat 
k zajištění její maximální dostupnosti. 

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. mechanismu, který zajišťuje, že 
významný podíl snížení nákladů přechází 
na uživatele v podobě snížené úrovně 
poplatků;

7. mechanismu, který zajišťuje, že 
významný podíl snížení nákladů přechází 
na uživatele v podobě snížené úrovně 
poplatků v souladu s požadavky čl. 30 
odst. 1, aniž by byla ohrožena rovnováha 
účtů provozovatele infrastruktury, jak 
stanoví čl. 8 odst. 4;

Or. en

Odůvodnění

Provozovatel infrastruktury je povinen promítnout snížení svých nákladů do cen pro uživatele. 
Členské státy by měly dodržovat požadavek finanční rovnováhy provozovatele infrastruktury, 
a proto by měly předtím, než provozovatele infrastruktury vyzvou k promítnutí snížení nákladů 
do cen pro uživatele, provést spolehlivý výpočet.
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Pozměňovací návrh 117

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

Stávky upravují vnitrostátní předpisy. EU by neměla zasahovat do úpravy těchto pravidel, 
která se týkají jednoho ze základních práv, v členských státech.

Pozměňovací návrh 118

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 119

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) více než jedna desetina nákladů 
souvisejících s plánováním, přidělováním 
trasy vlaku, řízením provozu, dispečinkem 
a návěstěním jízdy vlaku;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Náklady uvedené v tomto písmenu se liší podle objemu přepravy, což znamená, že patří mezi 
krátkodobé mezní náklady a neměly by být zahrnuty do výpočtu přímých nákladů. 

Pozměňovací návrh 120

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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 
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 
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doprava.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny segmenty trhu navrhované Komisí jsou relevantní pro všechny členské státy. 
Proto by měli mít provozovatelé infrastruktury možnost vypracovat odpovídající seznam 
segmentů trhu, který musí schválit regulační subjekt.

Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Aby bylo dosaženo dohodnuté úrovně 
kvality služeb a nebyla ohrožena 
ekonomická životaschopnost služby, po 
schválení regulačním subjektem dohodne 
provozovatel infrastruktury s žadateli 
hlavní parametry systému odměňování 
výkonu, zejména hodnotu zpoždění, 
prahové hodnoty plateb splatných v rámci 
systému odměňování výkonu týkajících se 
jak jednotlivých jízd vlaku, tak všech jízd 
vlaku železničního podniku v daném 
časovém období.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěné části přílohy VIII byly přesunuty do čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh 123

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Provozovatel infrastruktury sdělí 
železničním podnikům jízdní řád, na jehož 
základě budou zpoždění počítána, 

vypouští se
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nejméně pět dní před jízdou vlaku.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěné části přílohy VIII byly přesunuty do čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh 124

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 4 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Aniž jsou dotčeny stávající odvolací 
postupy a ustanovení článku 50, je 
v případě sporů ohledně systému 
odměňování výkonu k dispozici systém 
řešení sporů umožňující okamžité 
vyřešení těchto sporů. Pokud se tento 
systém použije, je rozhodnutí učiněno ve 
lhůtě deseti pracovních dnů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěné části přílohy VIII byly přesunuty do čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh 125

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) Jednou ročně zveřejní provozovatel 
infrastruktury průměrnou roční úroveň 
kvality služeb dosaženou železničními 
podniky na základě hlavních parametrů 
dohodnutých v rámci systému 
odměňování výkonu.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vypuštěné části přílohy VIII byly přesunuty do čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh 126

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 20 %
2016 5 % 2016 20 %
2017 5 % 2017 20 %
2018 5 % 2018 15 %
2019 5 % 2019 10 %
2020 5 % 2020 8 %
2021 4 % 2021 6 %
2022 3 % 2022 4 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. en

Odůvodnění

Dočasné snížení pro vlaky vybavené systémem ETCS by mělo skutečně motivovat  k využívání 
této technologie. Proto je třeba navržené slevy zvýšit. 

Pozměňovací návrh 127

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 5 – tabulka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pro osobní dopravu: pro osobní dopravu:
rok sleva rok sleva

2015 10 %
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2016 10 %
2017 10 %
2018 10 %
2019 10 %

2020 5 % 2020 8 %
2021 5 % 2021 6 %
2022 5 % 2022 5 %
2023 5 % 2023 4 %
2024 5 % 2024 2 %

Or. en

Odůvodnění

Dočasné snížení pro vlaky vybavené systémem ETCS by mělo skutečně motivovat  k využívání 
této technologie. Proto je nutné zahájit slevy dříve a poskytnout slevy vyšší. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Východiska
První železniční balíček přijatý v roce 2001 byl prvním vážným pokusem, jak zastavit trvalý 
pokles v železniční dopravě a reformovat evropský regulační rámec. Jeho cílem bylo zajistit 
integraci tohoto odvětví a zvýšit jeho přitažlivost ve srovnání s ostatními způsoby dopravy. 
Po deseti letech vidíme, že tato reforma nedokázala výrazným způsobem zlepšit situaci 
železnic: železniční doprava stále zaostává za jinými druhy dopravy, zejména silniční 
dopravou. V letech 1996–2008 se například podíl železniční nákladní dopravy snížil o téměř 
2 % na 10,8 %, zatímco podíl silniční nákladní dopravy se zvýšil ze 42,1 % na 45,9 %. Tento 
vývoj je o to znepokojivější, uvědomíme-li si, že nákladní doprava zaznamenává trvalý 
celkový růst ve výši přibližně 2,3 % ročně: železniční odvětví není schopno využít jinak velmi 
příznivých podmínek. Jestliže nákladní automobily a letadla překračují hranice bez 
nejmenších problémů, přeshraniční železniční dopravní služby narážejí na četné technické, 
právní a politické překážky. A to i přes skutečnost, že zatímco zejména silniční doprava stále 
častěji vykazuje známky přetížení, železniční doprava má stále potenciál růstu. Může navíc 
hrát klíčovou úlohu při podpoře cílů EU spočívajících ve snížení emisí CO2 a přispět 
k vytvoření hospodářství, které účinněji využívá zdroje. Evropská komise proto ve své bílé 
knize z roku 2011 správně železniční dopravě přisuzuje hlavní úlohu při dosahování cílů 
udržitelnějšího a ekologičtějšího dopravního systému Evropy.
Jedním z hlavních důvodů neměnné situace železnic je značná odlišnost vnitrostátních 
právních předpisů. Tato odlišnost je na škodu tohoto odvětví. Situaci navíc zhoršuje 
nesprávné uplatňování prvního železničního balíčku ze strany mnohých členských států. 
Komise se na základě usnesení Parlamentu ze dne 11. června 2010 přijaté na toto téma 
obrátila na Evropský soudní dvůr s kritikou 13 členských států „za nesprávné uplatňování 
různých částí prvního železničního balíčku“. Tato řízení pro nesplnění povinnosti zcela jistě 
svědčí o tom, že příslušné předpisy je třeba upřesnit a zlepšit. Dalším důvodem k znepokojení 
jsou nedostatečné investice členských států do infrastruktury, jejíž kvalita do značné míry 
rozhoduje o konkurenceschopnosti tohoto odvětví. Mnoho členských států zanedbává 
financování železnic a plně podporuje silniční infrastrukturu.

2. Připomínky a návrhy zpravodajky
Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům je nutné, aby byly stávající právní předpisy 
důkladně revidovány, má-li odvětví železniční dopravy zvýšit svůj podíl na celkové dopravě. 
Stávající systém vykazuje nedostatky, proto je třeba posílit a harmonizovat pravidla a přidat 
nové prvky, aby byly železnice lákavější variantou jak pro cestující, tak pro oblast nákladní 
dopravy. 

Přepracování by mělo dosáhnout vytvoření komplexního a integrovaného evropského 
železničního prostoru. Zpravodajka tento cíl podporuje, neboť tuto podporu již vyjádřil 
Parlament během rozprav o předchozích železničních balíčcích. Stávající reforma by měla 
přesáhnout hranice zájmů, které jsou v odvětví železniční dopravy prosazovány jednotlivými 
státy. Nyní je třeba vytvořit skutečně evropský železniční prostor, v jehož rámci mohou 
cestující i zboží snadno překračovat hranice. 

Zpravodajka by chtěla navrhnout několik změn:
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a) Oddělení správy infrastruktury a provozování dopravních služeb 
Nedostatečná nezávislost správy infrastruktury brání skutečné nadnárodní integraci 
železničních sítí, jež se nadále řídí národními zájmy, kterým dominují zájmy úřadujících 
železničních podniků. V důsledku toho se zase železnice stává méně přitažlivou pro nové 
provozovatele a služby a tedy i pro zákazníky. Možnosti přeshraniční dopravy, která má pro 
konkurenceschopnost železnice vůči silniční dopravě (nákladní) a letecké dopravě (osobní) 
zásadní význam, jsou tím omezeny. Vzhledem k velikosti členských států EU se u mnoha 
spojení na střední vzdálenost, což představuje 300 km, již předpokládá překročení hranice 
jednoho či více členských států. 
Bílá kniha Komise z roku 2011 zařazuje mezi své nejvýznamnější iniciativy nezbytnost
„zajistit účinný a nediskriminační přístup k železniční infrastruktuře“. To znamená, že 
Komise je rozhodnuta železniční trh v blízké budoucnosti ještě více otevřít.  Má-li se 
železniční trh liberalizovat, je proto důležité, aby podmínky, za kterých se bude v rámci takto 
otevřeného trhu působit, byly co nejvíce nediskriminační a co nejtransparentnější. Parlament 
ve svém usnesení z června 2010 na tuto spojitost upozornil a uvedl, že „nezávislost 
provozovatelů infrastruktury je předpokladem pro zajištění spravedlivého, transparentního 
a nediskriminačního přístupu ke všem provozovatelům“ (bod 7). Aby bylo možné dosáhnout 
takovýchto rovných podmínek, musí dojít k oddělení správy infrastruktury od provozování 
dopravních služeb, jak ve své bílé knize uznává i Komise. Zpravodajka by chtěla takovéto 
rovné podmínky připravit, než dojde k ještě většímu otevření trhu. Jinak by otevření trhu 
mohlo vést k negativnímu vývojovému trendu, kdy by velcí zavedení provozovatelé mohli 
pokračovat ve zneužívání svého velmi úzkého spojení se správou infrastruktury na úkor 
konkurentů. 
Stávající přepracování se rovněž zabývá těmi částmi právních předpisů, které by musely být 
znovu projednány, pokud by se o oddělení jednalo v pozdější fázi. Jestliže se Parlament coby 
spolutvůrce právních předpisů rozhodne jednat a zavést nezbytné změny nyní, bude to 
znamenat úsporu času i zdrojů. 
Z těchto důvodů navrhuje zpravodajka určitou formu úplného oddělení s cílem vytvořit 
strukturu, kdy je infrastruktura provozována nezávisle na službách, a zajistit, aby byl 
přirozený monopol, kterým tato síť je, řízen ku prospěchu všech provozovatelů služeb. To by 
umožnilo větší konkurenci, investice a lepší služby. Zamýšlí-li EU zvýšit podíl železniční 
dopravy v rámci dopravního odvětví a vytvořit jednotný evropský železniční prostor, musí 
promyšleně oddělit železniční systémy. 
b) Regulační subjekt

Zpravodajka podporuje přístup Komise, která navrhuje zvýšení nezávislosti a pravomocí 
vnitrostátních regulačních subjektů, a domnívá se, že je nezbytné posílit regulační kontrolu 
železničního odvětví: účinná regulační kontrola na vnitrostátní a evropské úrovni je 
nezbytným předpokladem jakékoli další integrace vnitrostátních železničních trhů, neboť 
zabezpečuje pravidla spravedlivého a nediskriminačního železničního trhu. 
Rovněž je třeba posílit evropský rozměr regulační kontroly. Byly předloženy pozměňovací 
návrhy, které by vedly ke zřízení evropské sítě regulačních subjektů, jež by vytvořila 
podmínky pro vznik evropského regulačního subjektu.

c) Financování infrastruktury a poplatky za její použití
Zpravodajka podporuje záměr Komise formalizovat finanční příspěvky provozovatelům 
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infrastruktury ze strany členských států standardním uplatňováním víceletých smluv. Platnost 
těchto smluv by měla být v zájmu stability plánování v tomto odvětví prodloužena z pěti na 
sedm let. 
Parlament pravidelně kritizoval členské státy za nedostatečné financování a investice do 
železničních systémů, zejména co se týče sítě TEN-T, přestože tuto oblast konkrétně upravuje 
směrnice 2001/12 o financování infrastruktury a železničním dluhu. 

Pokud jde o rozlišení poplatků za infrastrukturu založené na hlučnosti vlaků, má zpravodajka 
za to, že je třeba koordinovat internalizaci externalit mezi různými druhy dopravy, aby byly 
vytvořeny spravedlivé podmínky jak v rámci železniční dopravy, tak mezi jednotlivými druhy 
dopravy. Zpravodajka navrhuje změny, které tuto podmínku zdůrazní, především ve vztahu 
k silniční dopravě, a zavádí systém bonusů, který by měl více motivovat k investování. Dále 
je navržen systém bonusů a malusů, který by měl představovat pobídku k využívání systému 
ETCS, neboť vlaky vybavené tímto systémem mají nižší poplatky, jež jsou vyváženy vyššími 
poplatky pro vlaky bez tohoto systému. Pro provozovatele infrastruktury musí být celý systém 
bonusů a malusů neutrální. 
Jedním z cílů prvního balíčku bylo také sjednocení poplatků, které zjednoduší systémy 
zpoplatnění. Je důležité se dohodnout na společných normách pro poplatky, přičemž bližší 
informace o nich jsou uvedeny v příloze VIII. 

d) Podmínky přístupu ke službám a k dopravním zařízením
Komise navrhuje právní a organizační oddělení dopravních zařízení od dominantních 
železničních podniků. Je nutné zajistit snadný přístup k dopravním zařízením, což pomůže 
novým subjektům nabízejícím své služby v rámci sítě. Zpravodajka podporuje přístup Komise 
v tomto ohledu: provozovatelé dopravních zařízení by měli mít možnost získávat klienty 
všech provozovatelů dopravy.

e) Přílohy a rozsah aktů v přenesené pravomoci
Devět z dvanácti příloh návrhu lze podle Komise měnit prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci. Zpravodajka chápe, že Komise potřebuje dostatečnou flexibilitu, aby mohla 
upravovat pravidla s ohledem na vývoj v právní, politické a technické oblasti. Směrnice by 
však měla vytvořit pevný základ regulace, který jasně ukáže, jakým směrem by se Komise 
měla ubírat. Zpravodajka se domnívá, že přílohy II až VIII obsahují prvky, které jsou 
podstatnou součástí samotné směrnice, a proto by měly být plně nebo částečně měněny 
obvyklým legislativním postupem. Mimoto je nutné provést některé technické úpravy, které 
budou odrážet změny vyplývající z Lisabonské smlouvy a z nové společné interinstitucionální 
dohody o přesném znění ustanovení o aktech v přenesené pravomoci. Změny musí být 
učiněny i v ustanoveních týkajících se prováděcích aktů: některé z nich by měly spíše spadat 
do režimu aktů v přenesené pravomoci.
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f) Podmínky zaměstnání
Zpravodajka připravila několik pozměňovacích návrhů, které by měly zajistit, že vývoj 
zaměstnanosti a pracovní podmínky v železničním odvětví budou mít ve stávajících právních 
předpisech významnější místo, například tím, že zdůrazňují povinnost železničních podniků, 
které žádají o licenci, dodržovat pracovněprávní předpisy a pravidla bezpečnosti práce. 
Navrhuje rovněž, aby byly úředně získávány kompletnější údaje týkající se zaměstnanců. Do 
kontrolní činnosti Komise by měli být těsněji zapojeni sociální partneři. 
g) Bezpečnost

Tragické nehody, k nimž v železniční dopravě dochází, dokládají, že ačkoli je tento druh 
dopravy velmi bezpečný, bezpečnostní pravidla musí být co nejpřísnější. Dodržování 
bezpečnostních požadavků by tedy mělo hrát větší úlohu při vydávání licencí provozovatelům 
v oblasti železniční dopravy. Měl by být zajištěn sběr údajů o mimořádných událostech 
v členských státech a tyto údaje by měly být předávány Komisi.


