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9. 11. 2011 A7-0367/134 

Pozměňovací návrh  134 
Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 
za skupinu ECR 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) Členské státy mohou vyjmout z použití 
článků 6, 7, 8 a 13 a  kapitoly IV tyto 
podniky:  

 – železniční podniky provozující pouze 
nákladní dopravu v rámci železniční 
infrastruktury, která je řízena těmito 
podniky před vstupem této směrnice v 
platnost, jejíž rozchod kolejí se liší od 
rozchodu kolejí v hlavní síti daného 
členského státu a která je na železniční 
infrastrukturu napojena na území států, 
jež není členem EU, není-li infrastruktura 
řízená těmito podniky uvedena v 
rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července o 
hlavních směrech Unie pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě. 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0367/135 

Pozměňovací návrh  135 
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a další 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) Členské státy mohou vyjmout z použití 
článků 6, 7, 8 a 13 a  kapitoly IV tyto 
podniky: 

 – železniční podniky provozující pouze 
nákladní dopravu v rámci železniční 
infrastruktury, která je řízena těmito 
podniky před vstupem této směrnice v 
platnost, jejíž rozchod kolejí se liší od 
rozchodu kolejí v hlavní síti daného 
členského státu a která je na železniční 
infrastrukturu napojena na území států, 
jež není členem EU, není-li infrastruktura 
řízená těmito podniky uvedena v 
rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července o 
hlavních směrech Unie pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě. 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0367/136 

Pozměňovací návrh  136 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 6 −−−− odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

4. V zájmu zajištění plné transparentnosti 
nákladů na infrastrukturu je účetnictví 
různých oblastí podle odstavců 1 a 3 
vedeno způsobem, který umožňuje 
sledování dodržování předchozích 
odstavců i sledování způsobu využívání 
příjmů z poplatků za infrastrukturu, 
přebytků z jiné podnikatelské činnosti 
a veřejných i soukromých finančních 
prostředků poskytnutých provozovateli 
infrastruktury. 

 Příjmy provozovatele infrastruktury nesmí 
v žádném případě použít železniční podnik 
nebo subjekt či firma, která železniční 
podnik řídí, neboť by tak mohlo dojít k 
posílení jeho postavení na trhu nebo k 
získání ekonomických výhod nad jinými 
železničními podniky. 

 Toto ustanovení nevylučuje, aby 
provozovateli infrastruktury byly pod 
dohledem regulačního subjektu 
uvedeného v článku 55 uhrazeny ze 
zdrojů jiných než veřejných finanční 
půjčky, které mu poskytl subjekt nebo 
firma, která železniční podnik řídí, a to 
včetně úroků zaplacených v souladu s 
tržními podmínkami. 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0367/137 

Pozměňovací návrh  137 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Členské státy zajistí, že funkce, na kterých 
závisí nestranný a nediskriminační přístup 
k železniční infrastruktuře uvedené v 
příloze II jsou svěřeny subjektům nebo 
podnikům, které samy neprovozují 
železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační strukturu  musí být tento cíl 
prokazatelně dosažen. Při řízení provozu v 
síti je však účinná spolupráce mezi 
železničními podniky a provozovateli 
infrastruktury zásadní. 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0367/138 

Pozměňovací návrh  138 
Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 
za skupinu S&D 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 22 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) S lepším přístupem k informacím o 
přepravě a ke službám prodeje 
přepravních dokladů poskytovaným na 
osobních nádražích by se měly spojit další 
regulační iniciativy zaměřené na zavedení 
a rozvoj telematiky v osobní přepravě. 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0367/139 

Pozměňovací návrh  139 
Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 
za skupinu S&D 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 6 −−−− odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

4. V zájmu zajištění plné transparentnosti 
nákladů na infrastrukturu je účetnictví 
různých oblastí podle odstavců 1 a 3 
vedeno způsobem, který umožňuje 
sledování dodržování předchozích 
odstavců i sledování způsobu využívání 
příjmů z poplatků za infrastrukturu, 
přebytků z jiné podnikatelské činnosti 
a veřejných i soukromých finančních 
prostředků poskytnutých provozovateli 
infrastruktury. 

 Příjmy provozovatele infrastruktury nesmí 
v žádném případě použít železniční podnik 
nebo subjekt či firma, která železniční 
podnik řídí, neboť by tak mohlo dojít k 
posílení jeho postavení na trhu nebo k 
získání ekonomických výhod nad jinými 
železničními podniky. 

 Toto ustanovení nevylučuje, aby 
provozovateli infrastruktury byly pod 
dohledem regulačního subjektu 
uvedeného v článku 55 uhrazeny ze 
zdrojů jiných než veřejných finanční 
půjčky, které mu poskytl subjekt nebo 
firma, která železniční podnik řídí, a to 
včetně úroků zaplacených v souladu s 
tržními podmínkami. 
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Or. en 



 

AM\883150CS.doc  PE472.775v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
9. 11. 2011 A7-0367/140 

Pozměňovací návrh  140 
Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 
za skupinu S&D 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 nebo mít přiměřené 
záruky v rámci tržních podmínek k pokrytí 
vlastní odpovědnosti v případě nehody, 
zejména ve vztahu k nákladům, poštovním 
zásilkám a třetím osobám v souladu 
s vnitrostátním a mezinárodním právem. 
Úroveň krytí považovaná za přiměřenou 
může být odstupňovaná s ohledem na 
specifika poskytovaných služeb, zejména 
pokud jde o železniční operace 
uskutečňované pro kulturní účely či účely 
spojené s kulturním dědictvím v rámci 
železniční sítě pro širokou veřejnost. 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0367/141 

Pozměňovací návrh  141 
Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 27 – odst. 3 – bod 3 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Aniž je dotčena nezávislost vedení 
stanovená v článku 4 a bylo-li toto právo 
přímo stanoveno ústavními předpisy 
alespoň dva roky před dnem vstupu této 
směrnice v platnost, může mít parlament 
členského státu právo posoudit a případně 
revidovat úroveň poplatků stanovenou 
provozovatelem infrastruktury. Takováto 
případná revize zajistí, aby poplatky byly 
v souladu s touto směrnicí, stanoveným 
rámcem zpoplatnění a pravidly 
zpoplatnění. 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0367/142 

Pozměňovací návrh  142 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 9 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení se týká pravidel, a nikoli poplatků za infrastrukturu: nediskriminace mezi 

podniky je jasně stanoveným pravidlem a stejné ustanovení by mělo být uplatňováno vůči 

pracovníkům zaměstnaným železničními podniky při žádosti o službu. 
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9. 11. 2011 A7-0367/143 

Pozměňovací návrh  143 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 17 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en 
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Odůvodnění 

Zakázky na poskytování veřejných služeb se udělují v souladu s cíli sociální politiky a politiky 

soudržnosti s ohledem na analýzu efektivity nákladů. Hospodářská kritéria však nejsou jediná 

kritéria členských států či místních příslušných úřadů, a tudíž musí odpovídat těmto 

požadavkům. 
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9. 11. 2011 A7-0367/144 

Pozměňovací návrh  144 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 38 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(38) Členské státy mohou umožnit přímý 
odběr služeb železniční dopravy a vstup do 
procesu přidělování kapacit pouze 
železničním podnikům s licencí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pouze železniční podniky s licencí by měly mít právo požádat o přístup ke službám železniční 

dopravy a získat jej, neboť jejich certifikované kapacity mohou zajistit plný soulad s 

integrovanými bezpečnostními předpisy. 

 
 


