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9. 11. 2011 A7-0367/145 

Pozměňovací návrh  145 
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 
Čl. 2 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Kapitola II se nepoužije na železniční 
podniky, které provozují pouze městskou, 

příměstskou nebo regionální dopravu. 

1. Tato směrnice se použije na železniční 
podniky, které provozují vnitrostátní 
a mezinárodní služby železniční dopravy, 

s výjimkou jiných druhů kolejové dopravy, 

jako je metro či tramvajová doprava. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vyjasnění oblasti působnosti je zásadní, neboť regionální a příměstská doprava je často 
provozována na infrastruktuře železniční sítě a železničními podniky. 
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9. 11. 2011 A7-0367/146 

Pozměňovací návrh  146 
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 
Čl. 2 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Členské státy mohou v souladu se svými 

vnitrostátními právními předpisy, jež se 

týkají podmínek bezpečného provozu, 
vyjmout z použití kapitoly III tyto podniky: 

Or. en 

Odůvodnění 

Každý členský stát má povinnost zajistit dodržování veškerých platných pravidel bezpečnosti 
a provozu železniční dopravy v rámci svých vnitrostátních právních předpisů, a to i když udělí 
výjimku. 
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9. 11. 2011 A7-0367/147 

Pozměňovací návrh  147 
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 
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

b) sítě používané pouze pro provozování 
městské a příměstské železniční osobní 
dopravy, a to pouze jedním železničním 

podnikem, který nespadá pod ustanovení 

odstavce 1, a do doby, kdy o kapacitu na 

této síti požádá další žadatel; 

Or. en 

Odůvodnění 

Vyjasnění ohledně toho, jaký druh regionální sítě a služeb osobní dopravy lze vyjmout, 
nespadají-li pod ustanovení odstavce 1. 
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9. 11. 2011 A7-0367/148 

Pozměňovací návrh  148 
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 
Čl. 3 – bod 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

6) „městskou a příměstskou dopravou“ se 
rozumí železniční doprava provozovaná na 
jiné síti, než na které jsou provozovány 

jiné druhy kolejové dopravy, jako je metro 

či tramvajová doprava, uspokojující 
dopravní potřeby městského centra nebo 
aglomerace, jakož i dopravní potřeby mezi 
nimi a jejich okolím; 

Or. en 

Odůvodnění 

Vyjasnění potřebné k vymezení souvisejících železničních sítí a dotčené železniční dopravy 
provozované na těchto sítích. 
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9. 11. 2011 A7-0367/149 

Pozměňovací návrh  149 
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 
Čl. 3 – bod 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

nařízení (ES) č. 1370/2007 a zasilatelé, 

dopravci a provozovatelé kombinované 

dopravy se zájmem v oblasti veřejné 
služby nebo obchodním zájmem na získání 
kapacity infrastruktury; 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě komplexních technických znalostí pro rezervování přidělení kapacity sítě v zájmu 
zabránění jakémukoli zneužití či praktikám obchodování s trasami je oprávněným žadatelem 
železniční podnik s licencí. Jakékoli další rozšíření okruhu žadatelů nad rámec železničních 
podniků, jako např. na dopravce či poskytovatele balíkových služeb, není v souladu 
s ustanovením článku 15 nařízení EU 913/2010. 
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9. 11. 2011 A7-0367/150 

Pozměňovací návrh  150 
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 
Čl. 5 – nadpis 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Řízení železničních podniků v souladu 
s obchodními zásadami 

Řízení železničních podniků 

Or. en 

Odůvodnění 

Železniční služby patří rovněž ke službám obecného zájmu, a tudíž se neomezují pouze na 
obchodní zásady, na něž již neodkazují rozhodnutí členských států při stanovování závazků 
veřejné služby. 
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9. 11. 2011 A7-0367/151 

Pozměňovací návrh  151 
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 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

služeb. 

Členské státy umožní železničním 
podnikům přizpůsobit svou činnost trhu 
a poskytovat spolehlivé, efektivní 
a přiměřené služby zahrnující závazky 
veřejné služby v rámci železniční dopravy 

jako služby veřejného zájmu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tržní zaměření železničních podniků nesmí narušovat jejich závazky v oblasti poskytování 
veřejné služby v rámci smlouvy uzavřené s dotyčným členským státem. 
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9. 11. 2011 A7-0367/152 

Pozměňovací návrh  152 
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 
Čl. 5 – odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud členský stát přímo či nepřímo 

vlastní nebo ovládá železniční podnik, 

jeho práva související s řízením 

nepřekračují práva související s řízením, 

která vnitrostátní právo společností 

uděluje akcionářům soukromoprávních 

akciových společností. Politické směry, 

jak jsou zmíněny v odstavci 3, které 

členské státy mohou stanovit pro 

společnosti v souvislosti s výkonem 

kontroly akcionáři, mohou být pouze 

obecné povahy a nesmí zasahovat do 

specifických rozhodnutí vedení podniku. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Plnou odpovědnost mají správní rady, jež budou respektovat vůli akcionářů a provádět 
vhodné řídicí pokyny. 
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9. 11. 2011 A7-0367/153 

Pozměňovací návrh  153 
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 
Čl. 11 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Členské státy nebo dotčené místní 

orgány uzavírající smlouvy na veřejné 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Politiku sociální soudržnosti a související cíle v oblasti dopravy stanovené ve smlouvě 
o veřejných službách je při rozhodování o právu na přístup nebo o oprávnění k nástupu 
cestujících nutné zohlednit. 
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9. 11. 2011 A7-0367/154 

Pozměňovací návrh  154 
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 
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
uvedené v článku 55 rozhodnou na základě 
objektivní hospodářské analýzy a na 
základě předem stanovených kritérií o tom, 
zda je hospodářská vyváženost smlouvy na 

veřejné služby ohrožena, a to na žádost 
kteréhokoliv z těchto subjektů : 

Příslušný regulační subjekt nebo subjekty 
uvedené v článku 55 mohou být na základě 
objektivní hospodářské analýzy a na 
základě předem stanovených kritérií 
požádány o přijetí rozhodnutí v případě 

sporu ohledně rozhodnutí přijatého 

orgánem podle ustanovení odstavce 1 

tohoto článku, a to na žádost kteréhokoliv 
z těchto subjektů: 

Or. en 

Odůvodnění 

Regulační subjekt je žádán o zásah pouze v případě sporu. 

 
 


