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 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

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

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuńtění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví kaņdého pozměňovacího návrhu označují 

přísluńnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuńtěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeńkrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, ņe nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaņe nebo přeńkrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

přísluńné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o bezpečnosti železnic 

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) 

(Řádný legislativní postup: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10580/1/2015 – C8-0417/2015), 

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předloņená litevským parlamentem, rumunským 

senátem a ńvédským parlamentem na základě protokolu č. 2 o pouņívání zásad 

subsidiarity a proporcionality, která uvádí, ņe návrh legislativního aktu není v souladu 

se zásadou subsidiarity, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

11. července 2013
1
, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013
2
, 

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení
1
 k návrhu Komise Evropskému parlamentu 

a Radě (COM(2013)0031), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 76 jednacího řádu, 

 s ohledem na doporučení pro druhé čtení předloņené Výborem pro dopravu a cestovní 

ruch (A8-0056/2016), 

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení; 

2. bere na vědomí prohláńení Komise, které je přílohou tohoto usnesení; 

3. konstatuje, ņe akt je přijat v souladu s přísluńným postojem Rady; 

4. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; 

5. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, jakmile bude ověřeno, ņe 

vńechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil 

jeho zveřejnění společně s prohláńením Komise v Úředním věstníku Evropské unie; 

6. pověřuje svého předsedu / svou předsedkyni, aby předal / předala postoj Parlamentu 

Radě, Komisi, jakoņ i vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1
  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122. 

2
  Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92. 
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PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

Prohlášení Komise týkající se informativních dokumentů 

 

Komise připomíná, ņe Evropský parlament, Rada a Komise stanovily ve svém Společném 

politickém prohláńení o informativních dokumentech ze dne 27. října 2011, ņe informace 

o provedení směrnic ve vnitrostátním právu, které členské státy předkládají Komisi, „musí být 

jasné a přesné“, aby Komisi usnadnily dohled nad uplatňováním práva Unie. V tomto případě 

mohly být informativní dokumenty pro tento účel uņitečné. Komise vyslovuje politování nad 

tím, ņe konečné znění neobsahuje ustanovení týkající se této skutečnosti. 

 

                                                                                                                                                         
1
  Přijaté texty, P7_TA(2014)0150. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Právní rámec pro bezpečnost železnic: 

Aby bylo moņné v úsilí o vytvoření jednotného trhu sluņeb ņelezniční dopravy pokračovat, je 

třeba vytvořit společný regulační rámec pro bezpečnost ņeleznic. Členské státy vypracovávaly 

své bezpečnostní předpisy a normy předevńím na základě vnitrostátních zásad, zaloņených na 

vnitrostátní technické a provozní koncepci. Současně bylo v důsledku rozdílných zásad, 

koncepcí a kultur obtíņné překonat technické překáņky a umoņnit vznik mezinárodních 

přepravních sluņeb. 

Směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti ņeleznic Společenství představovala významné zlepńení 

směrem k vytvoření společného regulačního rámce pro bezpečnost ņeleznic. Uvedená 

směrnice vytvořila rámec pro harmonizaci obsahu bezpečnostních předpisů, osvědčení 

o bezpečnosti ņelezničních podniků, úkoly a roli bezpečnostních orgánů a vyńetřování nehod, 

aby odradila členské státy od toho, aby nadále vypracovávaly bezpečnostní předpisy a normy 

podle vnitrostátních zásad a vycházely při tom z vnitrostátních technických a provozních 

koncepcí. Osvědčení o bezpečnosti se vńak musí nadále provádět na vnitrostátní úrovni. 

Vytvoření a zavedení jednotného osvědčení o bezpečnosti EU vņdy představovalo 

dlouhodobý cíl. 

Hlavním cílem návrhu Komise na revizi směrnice 2004/49/ES byl přechod na jednotné 

osvědčení o bezpečnosti v Unii, kterým se nahrazuje současný systém o dvou částech (část 

A /B). 

Hlavní úspěchy Evropského parlamentu: 

Evropská agentura pro ņeleznice (ERA) bude hrát klíčovou úlohu při vydávání osvědčení 

o bezpečnosti pro ņelezniční podniky. Evropská agentura pro ņeleznice bude mít pravomoc 

vydávat osvědčení o bezpečnosti pro ņelezniční podniky, které působí ve více neņ jednom 

členském státě. Ņelezniční podnik, který působí v jednom členském státě, se můņe 

rozhodnout, zda jej bude certifikovat ERA nebo vnitrostátní bezpečnostní orgán. 

Zlepńení kultury bezpečnosti a hláńení událostí v ņelezničních podnicích a u provozovatelů 

infrastruktury. To bude motivovat pracovníky, aby hlásili událostí za podmínek zachování 

důvěrnosti, a ņelezničnímu průmyslu to umoņní poučit se a zlepńit pracovní postupy. Kromě 

toho budou existovat vzdělávací programy pro pracovníky, včetně opatření týkajících se 

fyzické a psychické způsobilosti. 

Členské státy budou povinny kontrolovat, zda strojvedoucí dodrņují pravidla týkající se 

pracovní doby, doby řízení a doby odpočinku. 

ERA můņe vytvořit nástroj pro výměnu informací o bezpečnostních rizicích mezi přísluńnými 

aktéry. Tím se jeńtě více usnadní přeshraniční výměna informací v případě, ņe existuje 

bezpečnostní riziko, např. pokud se stejný typ kolejových vozidel pouņívá ve více neņ jednom 

členském státě. 

Lepńí informační politika vůči příbuzným obětí a lepńí koordinace tísňových sluņeb. 
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ERA bude poskytovat vyńetřovacím orgánům technickou pomoc a sekretariát pro spolupráci 

vyńetřovacích orgánů. Vyńetřovací orgány budou provádět „vzájemné hodnocení“ s cílem 

sledovat svou efektivnost a nezávislost. Jelikoņ vńak ERA vydává povolení, nemůņe být 

přímo zapojena do vyńetřování z důvodu moņného střetu zájmů. 

Jednání: 

Po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení dne 26. února 2014 a po přijetí rozhodnutí 

výboru TRAN dne 13. října 2014 o zahájení jednání proběhla během italského a lotyńského 

předsednictví Rady neformální jednání za účelem dosaņení dohody na začátku druhého čtení. 

Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dospěly v této věci k dohodě dne 17. června 2015. 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil výsledek těchto jednání dne 10. listopadu 2015. 

Na základě přijetí dohody ve výboru se jeho předseda v dopise, který zaslal předsedovi 

Výboru stálých zástupců, zavázal doporučit plenárnímu zasedání přijetí postoje Rady 

v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po provedení právně-jazykové revize textu přijala 

Rada svůj postoj v prvním čtení, a potvrdila tak dohodu ze dne 10. prosince 2015.  

Doporučení: 

Vzhledem k tomu, ņe postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jeņ byla dosaņena 

při třístranných jednáních, Výbor pro dopravu a cestovní ruch doporučuje přijmout postoj 

Rady v prvním čtení beze změny. 
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