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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 

 

 

 



 

RR\1089829SK.doc 3/10 PE575.332v02-00 

 SK 

OBSAH 

strana 

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ................... 5 

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU ................................................................... 7 

DÔVODOVÁ SPRÁVA ............................................................................................................ 8 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU ................................................................................... 10 

 

 

 



 

PE575.332v02-00 4/10 RR\1089829SK.doc 

SK 



 

RR\1089829SK.doc 5/10 PE575.332v02-00 

 SK 

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu 

a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) 

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

 

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10580/1/2015 – C8-0417/2015), 

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským Parlamentom, rumunským 

Senátom a švédskym Parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je 

v súlade so zásadou subsidiarity, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 

2013
1
, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013
2
, 

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní
3
 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 

a Radu (COM(2013)0031), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku, 

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

(A8-0056/2016), 

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní; 

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady; 

4. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s 

článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

5. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 

všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 

zabezpečil jeho uverejnenie spolu s vyhlásením Komisie týkajúcim sa aktu v Úradnom 

vestníku Európskej únie; 

                                                 
1
  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122. 

2
  Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92. 

3
  Prijaté texty, P7_TA(2014)0150. 
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6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 
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PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

Vyhlásenie Komisie k vysvetľujúcim dokumentom 

 

Komisia pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia uznali vo svojom spoločnom 

politickom vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom z 27. októbra 2011, že informácie, ktoré 

členské štáty poskytujú Komisii v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva, 

„musia byť jasné a presné“, aby sa Komisii uľahčilo plnenie jej úlohy vykonávať dozor nad 

uplatňovaním práva Únie. V tomto prípade mohli byť na tento účel použité vysvetľujúce 

dokumenty. Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že končené znenie neobsahuje 

ustanovenia v tomto zmysle. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Právny rámec pre bezpečnosť železničnej dopravy: 

S cieľom pokračovať v úsilí o vytvorenie jednotného trhu služieb železničnej dopravy je 

potrebné vytvoriť spoločný regulačný rámec pre bezpečnosť železničnej dopravy. Členské 

štáty koncipovali svoje bezpečnostné predpisy a normy najmä podľa národných usmernení 

založených na národných technických a prevádzkových koncepciách. Rozdiely v zásadách, 

prístupe a kultúre však zároveň sťažili prekonávanie technických prekážok a zavedenie 

medzinárodných dopravných činností. 

Smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva predstavovala výrazné zlepšenie 

smerom k vytvoreniu spoločného regulačného rámca pre bezpečnosť železníc. Smernicou sa 

stanovil rámec pre harmonizáciu obsahu bezpečnostných predpisov, bezpečnostnej 

certifikácie železničných podnikov, úloh a funkcií bezpečnostných orgánov, ako aj 

vyšetrovania nehôd s cieľom odradiť členské štáty, aby naďalej koncipovali svoje 

bezpečnostné predpisy a normy podľa národných usmernení založených na národných 

technických a prevádzkových koncepciách. Bezpečnostná certifikácia sa však naďalej musí 

vykonávať na vnútroštátnej úrovni. Vypracovanie a uplatňovanie jednotného bezpečnostného 

osvedčenia EÚ boli vždy dlhodobým cieľom. 

Hlavným cieľom návrhu Komisie na revíziu smernice 2004/49/ES je prechod na jednotné 

bezpečnostné osvedčenie Únie, ktoré nahradí súčasný systém pozostávajúci z dvoch častí 

(časť A/B). 

Hlavné úspechy Európskeho parlamentu: 

Európska železničná agentúra (ERA) bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vydávaní 

bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky. ERA bude oprávnená vydávať 

bezpečnostné osvedčenia pre železničné podniky pôsobiace vo viac ako jednom členskom 

štáte. Železničný podnik pôsobiaci v jednom členskom štáte sa môže rozhodnúť, či ho bude 

certifikovať ERA, alebo vnútroštátny bezpečnostný orgán. 

Zlepšenie kultúry bezpečnosti a hlásenia udalostí v železničných podnikoch a u manažérov 

infraštruktúry. Toto podnieti zamestnancov, aby ohlasovali udalosti za podmienok zachovania 

dôvernosti, a železničnému priemyslu to umožní poučiť sa a zlepšiť pracovné postupy. Okrem 

toho budú existovať školiace programy pre zamestnancov vrátane opatrení týkajúcich sa 

fyzickej a psychickej spôsobilosti. 

Členské štáty budú povinné kontrolovať, či rušňovodiči dodržiavajú pravidlá týkajúce sa 

pracovného času, času vedenia vozidla a odpočinku. 

ERA môže vytvoriť nástroj na výmenu informácií o bezpečnostných rizikách medzi 

príslušnými aktérmi. Tým sa ešte viac uľahčí cezhraničná výmena informácií v prípade, že 

existuje bezpečnostné riziko, napr. ak sa ten istý typ železničných koľajových vozidiel 

používa vo viac ako jednom členskom štáte. 

Lepšia politika informovanosti pre príbuzných obetí a lepšia koordinácia pohotovostných 

služieb. 
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ERA bude poskytovať vyšetrovacím orgánom technickú pomoc a sekretariát pre spoluprácu 

vyšetrovacích orgánov. Vyšetrovacie orgány budú uskutočňovať „partnerské preskúmania“ 

s cieľom monitorovať ich efektívnosť a nezávislosť. Keďže však ERA vydáva povolenia, 

nemôže byť priamo zapojená do vyšetrovania z dôvodu možného konfliktu záujmov. 

Rokovania: 

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní 26. februára 2014 a po prijatí rozhodnutia 

Výboru pred dopravu a cestovný ruch o začatí rokovaní 13. októbra 2014 sa uskutočnili 

neformálne rokovania s cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní počas talianskeho 

a lotyšského predsedníctva Rady. Rokovacie tímy Parlamentu a Rady dospeli k dohode v tejto 

veci 17. júna 2015. Výsledný text z rokovaní schválil Výbor pre dopravu a cestovný ruch 

10. novembra 2015. Na základe súhlasu výboru sa predseda výboru vo svojom liste, ktorý 

zaslal predsedovi Výboru stálych predstaviteľov, zaviazal, že plénu odporučí schváliť pozíciu 

Rady v prvom čítaní bez zmeny. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala svoju 

pozíciu v prvom čítaní, ktorou 10. decembra 2015 dohodu potvrdila.  

Odporúčanie: 

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v trialógoch, Výbor 

pre dopravu a cestovný ruch odporúča schváliť pozíciu Rady v prvom čítaní bez zmeny. 
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