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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění 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 každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou 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. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě 
(přepracované znění) (12262/2020 – C9……… – 2017/0237(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (12262/2020 – C9……….),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
18. ledna 20181, 

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení2 k návrhu Komise Evropskému parlamentu a 
Radě (COM(2017)0548),

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

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 
jednacího řádu,

– s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní 
ruch (A9-0000/2021),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny 
postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil 
jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

1 Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 66.
2 Úř. věst. C 363 28.10.2020, s. 296.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti
Dne 27. září 2017 navrhla Evropská komise přepracování nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, aby lépe 
ochránila cestující po železnici v případě zpoždění, zrušení spoje nebo diskriminace.
Dne 9. října 2018 přijal výbor TRAN svůj postoj v prvním čtení, a to 39 hlasy pro, 2 proti a 6 
členů se hlasování zdrželo. Evropský parlament přijal svůj postoj v prvním čtení na plenárním 
zasedání dne 15. listopadu 2018, přičemž 533 poslanců hlasovalo pro, 37 proti a 47 se 
hlasování zdrželo. Na začátku nového volebního období, dne 24. září 2019, přijal výbor 
TRAN rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání na základě zprávy v prvním čtení 
(pro: 47, proti: 0, zdrželi se: 0). 
Rada pak dne 2. prosince 2019 přijala svůj obecný přístup k jednáním.
Interinstitucionální jednání byla zahájena dne 28. ledna 2020 během chorvatského 
předsednictví a po čtyřech trialozích byla úspěšně dokončena během německého 
předsednictví dne 1. října 2020. Dne 21. října 2020 schválil prozatímní dohodu Výbor stálých 
zástupců a dne 29. října 2020 ji schválil Výbor pro dopravu a cestovní ruch, a to 38 hlasy pro, 
7 proti a 4 členové se zdrželi hlasování.
Po ověření právníky lingvisty Rada dne 25. ledna formálně přijala svůj postoj v prvním čtení 
v souladu s předběžnou dohodou. Parlament se nyní vyzývá, aby přistoupil ke druhému čtení 
a schválil postoj Rady, a tím dohodu potvrdil.

Hlavní prvky dohody
Dosažená dohoda výrazně posiluje ustanovení stávajícího nařízení v řadě oblastí, mimo jiné:
– Bude zaveden kompletní systém pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
které budou moci při cestování využít asistence. Od 30. června 2026 budou svůj záměr 
cestovat s asistencí oznamovat 24 hodin předem namísto současné 48hodinové lhůty. Mezitím 
se bude uplatňovat 36hodinová oznamovací lhůta. Osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace budou moci v případě potřeby cestovat s doprovodem nebo asistenčním psem 
zdarma. 
– Dojde-li ke zpoždění delšímu než 100 minut, budou mít provozovatelé železniční dopravy 
bez ohledu na okolnosti povinnost nabídnout cestujícím možnost přesměrování a pomoci jim 
nalézt nejlepší alternativy, jako je tomu v případě leteckých dopravců. Pokud budou 
vyžadovat okolnosti, bude třeba zajistit jídlo a občerstvení a uhradit náklady na ubytování.
– Byla zavedena nová podrobná ustanovení o jízdních kolech, která železničním 
společnostem ukládají povinnost zajistit vyhrazené prostory:  všechna nová i modernizovaná 
kolejová vozidla budou muset být vybavena minimálně 4 místy pro jízdní kola s možností 
zajistit více. Odmítnutí přepravy jízdních kol v konkrétním vlaku by mělo být řádně 
odůvodněno a cestující by měli mít v tomto případě možnost získat náhradu.
– Byla zavedena povinnost provozovatelů nabízet přímé přepravní doklady pro cesty 
sestávající z navazujících železničních dopravních spojů. Tato povinnost se bude od data 
použitelnosti nařízení vztahovat na mezinárodní a dálkové spoje a po pěti letech i na 
regionální spoje. 
– Byla posílena obecná ustanovení o informování cestujících, zejména v případě zpoždění, 
kdy se zavádí povinnost informovat cestující o vývoji ihned, jakmile jsou dané informace 
k dispozici. 
Do textu byla začleněna doložka o vyšší moci podobná té, která platí pro cestující v letecké 
dopravě, avšak s velmi podrobnými ustanoveními, aby se zabránilo příliš širokému výkladu. 
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Tato doložka by se uplatňovala v případě nepředvídaných událostí, jako jsou extrémní 
povětrnostní podmínky, závažné přírodní katastrofy nebo vypuknutí závažné krize v oblasti 
veřejného zdraví, a zprostila by provozovatele povinnosti hradit odškodnění v případě 
zpoždění. Nadále by však platily ostatní povinnosti týkající se poskytování pomoci cestujícím 
a ostatní ustanovení o náhradách.
Nová pravidla se budou uplatňovat za dva roky. Během trialogu bylo dohodnuto konečné 
prodloužení platnosti stávajících výjimek pro vnitrostátní železniční dopravu o pět let 
v případě těch členských států, které tyto výjimky využívají. Členské státy se rovněž mohou 
za určitých okolností rozhodnout, že z ustanovení částečně vyjmou přeshraniční regionální, 
městské a příměstské dopravní spoje. Výjimky se však nemohou vztahovat na ustanovení 
týkající se cestujících se sníženou pohyblivostí, jízdních kol, přímých přepravních dokladů a 
přesměrování z přeshraničních spojů.

Doporučení
Vzhledem k tomu, že postoj Rady je v souladu s předběžnou dohodou, jíž bylo dosaženo při 
interinstitucionálních jednáních, zpravodaj doporučuje, aby byl text přijat bez pozměňovacích 
návrhů.


