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10. 11. 2011 A7-0367/155 

Pozměňovací návrh  155 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor (přepracované znění) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

sporům a zpožděním. 

Or. en 

Odůvodnění 

Znalosti ohledně použití ekonomicky životaschopných alternativních tras by mohl mít 

v případě odmítnutí přístupu ze strany provozovatele v oblasti železniční dopravy 

provozujícího požadované dopravní zařízení regulační subjekt, který by rovněž mohl podávat 

návrhy v tomto smyslu. 
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10. 11. 2011 A7-0367/156 

Pozměňovací návrh  156 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor (přepracované znění) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 

železničním podnikům jiným než těm, 

které jsou součástí subjektu nebo 

podniku, k němuž rovněž náleží 

provozovatel zařízení. Nově vybudovaná 
zařízení pro údržbu nebo nově vybudovaná 
jiná technická zařízení určená pro 
konkrétní nová kolejová vozidla však 
mohou být na dobu pěti let od jejich 
uvedení do provozu vyhrazena pro potřeby 
jednoho železničního podniku. 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 na základě 
stížnosti přiměřená opatření. Zařízení pro 
údržbu nebo jiná technická zařízení určená 
pro konkrétní nová kolejová vozidla však 
mohou být jako součást smlouvy na 

veřejné služby podle nařízení (ES) č. 

1370/2007 vyhrazena pro smluvního 

provozovatele v oblasti železniční dopravy 

po dobu trvání této smlouvy. V ostatních 

případech mohou být tato zařízení na dobu 
deseti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Opatření, která regulační subjekt ve výsledku přijme, by měla zohledňovat časový rámec 

a lidské zdroje, jež jsou k dispozici v rámci požadovaného zařízení.  
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10. 11. 2011 A7-0367/157 

Pozměňovací návrh  157 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor (přepracované znění) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 

po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 

let, nabídne jeho vlastník provozování 

zařízení formou nájmu nebo pronájmu. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Postrádá význam vzhledem ke všem ustanovením přiznávajícím právo na přístup k železniční 

infrastruktuře. 
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10. 11. 2011 A7-0367/158 

Pozměňovací návrh  158 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor (přepracované znění) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Bod 1 přílohy VIII může být s ohledem na 

zkušenosti změněn postupem podle 

článku 60. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

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

pravomoci. 
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10. 11. 2011 A7-0367/159 

Pozměňovací návrh  159 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor (přepracované znění) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem na 

zkušenosti změněn postupem podle článku 

60, zejména s cílem specifikovat prvky 

rozlišených poplatků za infrastrukturu. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

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

pravomoci. 
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10. 11. 2011 A7-0367/160 

Pozměňovací návrh  160 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor (přepracované znění) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 56 – odst. 8 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Regulační subjekt je oprávněn provádět 

audity či iniciovat externí audity 

u provozovatelů infrastruktury, případně 

železničních podniků za účelem ověření 

souladu s ustanoveními o oddělení 

účetnictví stanovenými v článku 6. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Je mimo rozsah pravomocí regulačního subjektu provádět celkové audity pro všechny činnosti 

provozovatele infrastruktury a železničních podniků, na druhé straně však regulační subjekt 

musí řešit případné spory a příslušné parlamentní orgány mají za úkol posuzovat správné 

provádění ustanovení směrnice, jež převedly do svého legislativního rámce. 
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10. 11. 2011 A7-0367/161 

Pozměňovací návrh  161 
Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor (přepracované znění) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příloha X může být s ohledem na 

zkušenosti změněna postupem podle 

článku 60. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

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

pravomoci. 

 
 


