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Pozmeňujúci návrh 21
Frédéric Daerden

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Počas uplynulého desaťročia osobná 
železničná doprava nedosiahla taký rast, 
aby dokázala zvýšiť svoj podiel na 
využívaní rôznych druhov dopravy v 
porovnaní s cestnou a leteckou dopravou.
6 % podiel osobnej železničnej dopravy na 
využívaní rôznych druhov dopravy v 
Európskej únii ostal pomerne stabilný.
Služby osobnej železničnej dopravy 
nedokázali uspokojiť rozvíjajúce sa 
potreby z hľadiska ponuky ani kvality.

(1) Počas uplynulého desaťročia osobná 
železničná doprava dosiahla taký rast, že
dokázala zvýšiť svoj podiel na využívaní 
rôznych druhov dopravy vo vnútroštátnej 
doprave v skupine členských štátov EÚ-
15, ale v priemere nie v členských štátoch, 
ktoré vstúpili do Únie v roku 2004 a 2007.
Zmeny v podiele na využívaní rôznych 
druhov dopravy nekorelujú s existujúcimi 
štruktúrami riadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o podiel železničnej dopravy  na vnútroštátnej doprave, Eurostat uvádza pre EÚ-
15: 2001: 6,7%, 2010: 7,4% Nové ČŠ: 2001: 7,4%, 2010: 5,1%. Ponuka a kvalita tiež udržuje 
tempo v mnohých členských štátoch. V niektorých ČŠ podiel železničnej dopravy klesol a v 
niektorých výrazne stúpol. Neexistuje korelácia ani dôkazy o akomkoľvek kauzálnom 
prepojení medzi riadiacou štruktúrou a podielom na využívaní dopravy.

Pozmeňujúci návrh 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Viaceré štúdie a dotazníky dokazujú, 
že v členských štátoch, ktoré otvorili svoje 
trhy pre vnútroštátnu osobnú dopravu, 
ako napríklad Švédsko a Spojené 
kráľovstvo, železničný trh narástol a 
zvýšila sa spokojnosť cestujúcich a 
zamestnancov. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, 
ktorou sa zriaďuje jednotný európsky 
železničný priestor, sa zriaďuje jednotný 
európsky železničný priestor so 
spoločnými pravidlami týkajúcimi sa 
správy železničných podnikov a 
manažérov infraštruktúry, financovania a 
spoplatňovania infraštruktúry, podmienok 
prístupu k železničnej infraštruktúre a 
službám a regulačného dohľadu nad trhom 
železničnej dopravy. Vzhľadom na 
zavedenie všetkých týchto prvkov je teraz 
možné dokončiť otvorenie trhu Únie so 
železničnou dopravou a uskutočniť 
reformu správy manažérov infraštruktúry v 
záujme zaistenia rovnocenného prístupu k 
infraštruktúre.

(3) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, 
ktorou sa zriaďuje jednotný európsky 
železničný priestor, sa zriaďuje jednotný 
európsky železničný priestor so 
spoločnými pravidlami týkajúcimi sa 
správy železničných podnikov a 
manažérov infraštruktúry, financovania a 
spoplatňovania infraštruktúry, podmienok 
prístupu k železničnej infraštruktúre a 
službám a regulačného dohľadu nad trhom 
železničnej dopravy. Vzhľadom na 
zavedenie všetkých týchto prvkov je teraz 
možné dokončiť otvorenie trhu Únie so 
železničnou dopravou a uskutočniť 
reformu správy manažérov infraštruktúry v 
záujme zaistenia rovnocenného prístupu 
k infraštruktúre s cieľom zlepšiť kvalitu 
služieb železnej dopravy v celej Európe 
a zároveň zaistiť sociálne normy 
a podmienky zamestnania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Otvorenie trhu so službami 
vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy 
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bude mať pozitívny vplyv na fungovanie 
európskeho železničného trhu; toto bude 
viesť k lepšej pružnosti a viac možnostiam 
pre spoločnosti a cestujúcich. Železničný 
personál bude mať tiež prínos z otvorenia, 
pretože sa zlepšia jeho šance poskytovať 
služby iným hráčom na trhu. Skúsení 
pracovníci môžu vytvoriť pridanú 
hodnotu novým hráčom, čo bude viesť 
k lepším pracovným podmienkam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh smernice
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Členské štáty sú zodpovedné za 
organizáciu svojich pracovných trhov pre 
železničný personál. Mali by však 
zabezpečiť, že spôsob organizácie 
pracovného trhu nepoškodzuje kvalitu 
služieb. Európske právne predpisy už 
stanovujú jasný rámec na ochranu 
pracovníkov železníc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Frédéric Daerden

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V záujme dosiahnutia efektívnej 
správy a využívania infraštruktúry by sa 
prostredníctvom zriadenia koordinačného 
výboru mala zabezpečiť lepšia 

vypúšťa sa
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koordinácia medzi manažérmi 
infraštruktúry a železničnými podnikmi.

Or. en

Odôvodnenie

Toto Odôvodnenie nemá pre konečnú verziu textu žiadnu pridanú hodnotu. Pripomína len 
ustanovenie o stretnutiach z prepracovanej smernice, ktoré viedlo k súčasnému návrhu 
Komisie.

Pozmeňujúci návrh 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty by mali takisto 
zabezpečiť, aby všetky funkcie potrebné z 
hľadiska udržateľných činností, údržby a 
rozvoja železničnej infraštruktúry 
spravoval konzistentným spôsobom 
samotný manažér infraštruktúry.

(6) Členské štáty by mali takisto 
zabezpečiť, aby všetky funkcie potrebné z 
hľadiska udržateľných činností, údržby a 
rozvoja železničnej infraštruktúry 
spravoval konzistentným spôsobom 
samotný manažér infraštruktúry, čo 
nebráni členskému štátu, aby mal 
viacerých manažérov pôsobiacich na 
jednotlivých železničných spojeniach 
alebo ich častiach.

Or. pl

Odôvodnenie

Navrhované nové znenie definície manažéra infraštruktúry v podobe uvedenej v článku 3 ods. 
2 smernice 2012/34/EÚ by mohlo viesť k pochybnostiam, pokiaľ ide o možnosť existencie 
viacerých manažérov v jednom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Vertikálne integrované podniky 
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nemôžu mať nikdy potrebnú nezávislosť 
medzi manažérom infraštruktúry 
a železničným podnikom. Štruktúra preto 
môže viesť ku krížovým dotáciám, ktoré 
narušujú rovnosť podmienok a vedú 
k skresleniu hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Georges Bach

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Vzhľadom na nerovnorodosť sietí, 
pokiaľ ide o ich veľkosť a hustotu, a na 
rozmanitosť organizačných štruktúr 
vnútroštátnych a miestnych alebo 
regionálnych orgánov a ich konkrétne 
skúsenosti s procesom otvárania trhu, 
musí mať každý členský štát dostatok 
flexibility na organizáciu svojej siete tak, 
aby mohol dosiahnuť optimálny pomer 
služieb s otvoreným prístupom a služieb 
vykonávaných na základe verejných 
zákaziek na poskytnutie služieb, a tak 
zabezpečil služby vysokej kvality ľahko 
dostupné pre všetkých cestujúcich.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Vzhľadom na nerovnorodosť sietí, 
pokiaľ ide o ich veľkosť a hustotu, a na 
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rozmanitosť organizačných štruktúr 
vnútroštátnych a miestnych alebo 
regionálnych orgánov a ich konkrétne 
skúsenosti s procesom otvárania trhu, by 
mal mať každý členský štát dostatok 
flexibility na organizáciu svojej siete tak, 
aby mohol dosiahnuť optimálny pomer 
služieb s otvoreným prístupom a služieb 
vykonávaných na základe verejných 
zákaziek na poskytnutie služieb, a tak 
zabezpečil služby vysokej kvality ľahko 
dostupné pre všetkých cestujúcich.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 31
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Tým, že sa železničným podnikom v 
Únii udelí právo na prístup k železničnej 
infraštruktúre vo všetkých členských 
štátoch na účely prevádzkovania služieb 
vnútroštátnej osobnej dopravy, môžu 
vzniknúť dôsledky pre organizáciu a 
financovanie služieb osobnej železničnej 
dopravy poskytovaných v rámci zmluvy o 
službách vo verejnom záujme. Členské 
štáty by mali mať možnosť obmedziť 
takéto právo na prístup v prípade, ak by to 
ohrozilo hospodársku rovnováhu týchto 
zmlúv o službách vo verejnom záujme a ak 
s tým súhlasil dotknutý regulačný orgán.

(14) Tým, že sa železničným podnikom v 
Únii udelí právo na prístup k železničnej 
infraštruktúre vo všetkých členských 
štátoch na účely prevádzkovania služieb 
vnútroštátnej osobnej dopravy, môžu 
vzniknúť dôsledky pre organizáciu a 
financovanie služieb osobnej železničnej 
dopravy poskytovaných v rámci zmluvy o 
službách vo verejnom záujme. Členské 
štáty by mali mať možnosť obmedziť 
takéto právo na prístup v prípade, ak by to 
ohrozilo kvalitu služieb a dostupnosť aj 
v odľahlých alebo hospodársku rovnováhu 
týchto zmlúv o službách vo verejnom 
záujme alebo kvalitu nimi poskytovanej 
služby a ak s tým súhlasil dotknutý 
regulačný orgán.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Regulačné orgány by mali posudzovať 
potenciálne hospodárske vplyvy služieb 
vnútroštátnej osobnej dopravy 
poskytovaných na základe podmienok 
otvoreného prístupu na existujúce zmluvy 
o službách vo verejnom záujme na základe 
žiadosti predloženej zainteresovanými 
stranami a objektívnej hospodárskej 
analýzy.

(15) Regulačné orgány by mali posudzovať 
potenciálne hospodárske vplyvy služieb 
vnútroštátnej osobnej dopravy 
poskytovaných na základe podmienok 
otvoreného prístupu na existujúce zmluvy 
o službách vo verejnom záujme, ako aj 
potenciálny hospodársky vplyv novej 
alebo zmenenej zmluvy o službách vo 
verejnom záujme poskytovaných pod 
podmienkami voľného prístupu 
železničnými spoločnosťami, ktorým bol 
udelený prístup k železničnej 
infraštruktúre podľa článku 10 ods. 2 
tejto smernice,  na základe žiadosti 
predloženej zainteresovanými stranami a 
objektívnej hospodárskej analýzy

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálny hospodársky vplyv novej zmluvy o službách vo verejnom záujme alebo rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti existujúcej zmluvy o službách vo verejnom záujme na trase, kde služby 
poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom, by mali tiež posudzovať regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Pri posúdení toho, či by došlo k 
ohrozeniu hospodárskej rovnováhy zmluvy 
o službách vo verejnom záujme, by sa mali 
zohľadniť vopred určené kritériá. Takéto 
kritériá a podrobnosti postupu, ktorý sa má 

(17) Pri posúdení toho, či by došlo k 
ohrozeniu hospodárskej rovnováhy zmluvy 
o službách vo verejnom záujme 
železničnými spoločnosťami, ktorým bol 
udelený prístup k železničnej 
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uplatňovať, sa môžu časom meniť, a to 
najmä vzhľadom na skúsenosti 
regulačných orgánov, príslušných orgánov 
a železničných podnikov, a môžu 
zohľadniť špecifické charakteristiky 
služieb vnútroštátnej osobnej dopravy.

infraštruktúre podľa článku 10 ods. 2 
tejto smernice, by sa mali zohľadniť 
vopred určené kritériá. Takéto kritériá a 
podrobnosti postupu, ktorý sa má 
uplatňovať, sa môžu časom meniť, a to 
najmä vzhľadom na skúsenosti 
regulačných orgánov, príslušných orgánov 
a železničných podnikov, a môžu 
zohľadniť špecifické charakteristiky 
služieb vnútroštátnej osobnej dopravy.

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálny hospodársky vplyv novej zmluvy o službách vo verejnom záujme alebo rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti existujúcej zmluvy o službách vo verejnom záujme na trase, kde služby 
poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom, by mali tiež posudzovať regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 34
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Aby bolo možné určiť, či by kvalita 
služby poskytovanej v rámci verejnej 
zákazky na služby bola ohrozené voľne 
poskytovanou službou v rovnakej sieti, 
kontrolné orgány musia vziať do úvahy 
vplyv na sieť, zachovanie spojení, 
presnosť, dostupnosť, dostupnosť a 
prístupnosť poskytovaných služieb v 
rámci zmluvy o službách vo verejnom 
záujme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Elisabeth Schroedter
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Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zvýšiť príťažlivosť služieb 
železničnej dopravy pre cestujúcich by 
členské štáty mali mať možnosť 
vyžadovať od železničných podnikov 
prevádzkujúcich služby vnútroštátnej 
osobnej dopravy, aby sa prostredníctvom 
prepravných dokladov a rezervácií zapojili 
do spoločných systémov informovania a 
predaja prepravných dokladov. V prípade 
zriadenia takéhoto systému by sa malo 
zabezpečiť, aby nedochádzalo k 
narúšaniu fungovania trhu ani k 
diskriminácii medzi železničnými 
podnikmi.

(19) S cieľom zvýšiť príťažlivosť služieb 
železničnej dopravy pre cestujúcich by 
členské štáty mali vyžadovať od 
železničných podnikov prevádzkujúcich 
služby vnútroštátnej osobnej dopravy 
vyžadovať, aby sa prostredníctvom 
prepravných dokladov a rezervácií zapojili 
do spoločných systémov informovania a 
predaja prepravných dokladov vrátane 
všetkých sociálnych požiadaviek. Služba 
predaja prepravných dokladov by nemala 
vytvárať prekážky pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, starších ľudí, rodiny alebo 
ľudí vyžadujúcich osobitnú podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Frédéric Daerden

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Komisia by mala posúdiť vplyv tejto 
smernice na vývoj pracovného trhu pre 
železničných pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované odôvodnenie vychádza z pozmeňujúceho návrhu 12 návrhu správy spravodajcu 
TRAN, ktorý navrhuje Komisii, aby analyzovala vplyv tejto smernice na zamestnancov
železnice. Takáto analýza by sa však mala týkať všetkých zamestnancov železníc (nielen 
personálu na palube) a mala by zostať pružná, pokiaľ ide o nadväzné činnosti, ktoré by mala 
Komisia navrhovať.
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Pozmeňujúci návrh 37
Georges Bach

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Železničné podniky a manažéri 
infraštruktúry by mali vytvoriť v rámci 
svojej kultúry bezpečnosti „kultúru 
spravodlivosti“ s cieľom aktívne
podnecovať personál k hláseniu 
bezpečnostných incidentov, nehôd a skoro 
nehôd, bez toho, aby podliehal trestu
alebo diskriminácii. Kultúra 
spravodlivosti umožňuje odvetviu 
železničnej dopravy poučiť sa z nehôd 
a skoro nehôd a tým zlepšovať 
bezpečnosť pre pracovníkov 
a cestujúcich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Georges Bach

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Na dosiahnutie bezpečnosti železníc 
a spravodlivej hospodárskej súťaže je 
nevyhnutné dodržiavať pracovné predpisy 
a predpisy týkajúce sa času práce 
a odpočinku pre rušňovodičov. Na 
otvorenom európskom trhu so železničnou 
dopravou s čoraz väčším počtom 
cezhraničných operácií treba dodržiavanie 
času práce a odpočinku kontrolovať 
a presadzovať. Národné bezpečnostné 
orgány by mali mať povinnosť 
kontrolovať a presadzovať takéto 
predpisy; Komisia by mala navrhnúť 
pravidlá a povinné pravidelné kontroly.
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Takýto postup je však možný len 
s elektronickým zariadením vo vlaku, 
ktoré zaznamenáva čas práce a odpočinku 
rušňovodičov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) So zreteľom na dokončenie 
jednotného európskeho železničného 
priestoru a vzhľadom na hospodársku 
súťaž v tomto sektore Komisia aktívne 
podporuje a nabáda k sociálnemu dialógu 
na úrovni Únie, aby sa tak zabezpečila 
ochrana pracovníkov železníc pred 
neželanými účinkami otvorenia trhu a aby 
sa vypracovali spoločné reakcie na výzvy, 
ktoré prináša vykonávanie štvrtého 
železničného balíka. V tejto súvislosti by 
sa mala venovať osobitná pozornosť 
vplyvu psychologicko-sociálnej záťaže, 
ktorá vypláva z tejto zmeny, na 
príslušných zamestnancov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Otvorenie trhu so službami osobnej 
železničnej dopravy a rozvoj jednotného 
európskeho železničného priestoru nesmie
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za žiadnych okolností viesť k zhoršeniu
pracovných podmienok v odvetví alebo
sociálnemu dumpingu. Vzhľadom na to 
by sa mali stanoviť podmienky otvorenia 
trhov, najmä požiadavka, že členské štáty 
musia uzatvoriť kolektívne dohody platné 
na ich celom území.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Komisia zabezpečí, aby členské štáty 
v plnej miere a správne presadzovali 
ustanovenia smernice Rady 2005/47/ES 
z 18. júla 2005 o Dohode medzi 
Spoločenstvom európskych železníc 
(CER) a Európskou federáciou 
pracovníkov v doprave (ETF) 
o niektorých aspektoch pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov, ktorí 
pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej 
doprave v sektore železníc, najmä pokiaľ 
ide o ich bezpečnosť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh smernice
Odôvodnenie 19c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19c) Na dosiahnutie bezpečnosti železníc 
a spravodlivej hospodárskej súťaže je 
nevyhnutné dodržiavať pracovné predpisy 
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a predpisy týkajúce sa času jazdy 
a odpočinku pre rušňovodičov. Na 
otvorenom európskom trhu so železničnou 
dopravou s čoraz väčším počtom 
cezhraničných operácií treba dodržiavanie 
času jazdy a odpočinku kontrolovať 
a presadzovať. Národné bezpečnostné 
orgány by mali mať povinnosť 
kontrolovať a presadzovať takéto 
predpisy; Komisia by mala navrhnúť 
pravidlá a povinné pravidelné kontroly.
Takýto postup je však možný len 
s elektronickým zariadením vo vlaku, 
ktoré zaznamenáva čas jazdy a odpočinku 
rušňovodičov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh smernice
Odôvodnenie 19d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19d) Vzhľadom na rozvoj jednotného 
európskeho železničného priestoru 
a otváranie trhu so železničnou dopravou 
by členské štáty mali využívať 
reprezentatívne kolektívne zmluvy 
uzavreté medzi sociálnymi partnermi, a to 
bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne 
právo a platné kolektívne zmluvy, 
s cieľom vyhnúť sa sociálnemu 
dumpingu a nečestnej hospodárskej 
súťaži.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Návrh smernice
Odôvodnenie 19e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19e) Vlakový personál tvorí profesijná 
skupina zo železničného sektora, ktorá 
vykonáva úlohy týkajúce sa 
bezpečnosti.(Tradične vykonáva operačné 
bezpečnostné úlohy v rámci železničného 
systému a zodpovedá za pohodlie 
cestujúcich a bezpečnosť vo vlakoch.
Udeľovanie osvedčení podobné 
udeľovaniu osvedčení rušňovodičom je 
užitočná na zaručenie vysokej úrovne 
kvalifikácií a kompetencií, na uznanie 
dôležitosti týchto profesijných skupín pre 
bezpečné železničné služby, ale aj na 
uľahčenie mobility pracovníkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 45
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 19f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19f) Komisia by mala posúdiť dosah tejto 
smernice na rozvoj pracovného trhu pre 
vlakový personál a navrhnúť nové 
legislatívne opatrenia týkajúce sa 
udeľovania osvedčení tomuto vlakovému 
personálu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
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Smernica 2012/34/ES
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

,manažér infraštruktúry‘ je každý orgán 
alebo podnik, ktorý zabezpečuje rozvoj, 
prevádzku a údržbu železničnej 
infraštruktúry na sieti; rozvoj zahŕňa 
plánovanie siete, finančné plánovanie a 
plánovanie investícií, ako aj budovanie a 
modernizáciu infraštruktúry; prevádzka 
infraštruktúry zahŕňa všetky prvky procesu 
prideľovania vlakových trás vrátane 
vymedzenia a posúdenia dostupnosti a 
prideľovania jednotlivých trás, riadenia 
dopravy a spoplatňovania infraštruktúry 
vrátane stanovenia a výberu poplatkov;
údržba zahŕňa obnovu infraštruktúry a iné 
činnosti správy aktív;“

,manažér infraštruktúry‘ je každý orgán 
alebo podnik, ktorý zabezpečuje najmä
rozvoj, prevádzku a údržbu železničnej 
infraštruktúry na sieti; rozvoj zahŕňa 
plánovanie siete, finančné plánovanie a 
plánovanie investícií, ako aj budovanie a 
modernizáciu infraštruktúry; prevádzka 
infraštruktúry zahŕňa všetky prvky procesu 
prideľovania vlakových trás vrátane 
vymedzenia a posúdenia dostupnosti a 
prideľovania jednotlivých trás, riadenia 
dopravy a spoplatňovania infraštruktúry 
vrátane stanovenia a výberu poplatkov;
údržba zahŕňa obnovu infraštruktúry a iné 
činnosti správy aktív;“

Or. pl

Odôvodnenie

Nové znenie pojmu „manažér infraštruktúry“ objasňuje úlohy, napríklad vymazaním slova 
„najmä“ zo súčasnej definície. Toto by znamenalo, že sa nový zoznam funkcií manažérov 
stane uzatvoreným.

Pozmeňujúci návrh 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2012/34/ES
Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) bod 5 sa vypúšťa; vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

Vypustenie bodu týkajúceho sa vymedzenia medzinárodnej dopravy predstavuje problém pre 
členské štáty, ktoré majú vonkajšiu hranicu s tretími krajinami. Existuje riziko vzniku 
legislatívnej diery.
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Pozmeňujúci návrh 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2012/34/ES
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 6 sa vypúšťa odsek 2. vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

Vypustenie ustanovenia umožňujúceho organizáciu manažérskych služieb a dopravných
služieb v rámci jedného podniku - a to napriek skutočnosti, že sú oddelené pre účely 
účtovníctva - je excesívne. Vypustenie tohto ustanovenia by malo ďalekosiahle nežiaduce 
účinky (administratívne, finančné, právne a sociálne pre mnoho železničných podnikov 
fungujúcich účinne a efektívne na európskom trhu.

Pozmeňujúci návrh 49
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2012/34/ES
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. [...] vypúšťa sa
__________________
10 Ú. v. ES L 24, 29.01.04, s. 1.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – bod 2
Smernica 2012/34/ES
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty takisto zabezpečujú, aby tá 
istá právnická alebo fyzická osoba alebo tie 
isté právnické alebo fyzické osoby 
nemohli:

Členské štáty takisto zabezpečujú, aby tá 
istá právnická alebo fyzická osoba alebo tie 
isté právnické alebo fyzické osoby nemohli 
priamo alebo nepriamo:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2012/34/ES
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vymenúvať členov dozornej rady, správnej 
rady alebo orgánov právne zastupujúcich 
manažéra infraštruktúry a zároveň priamo 
či nepriamo vykonávať kontrolu nad 
železničným podnikom, mať finančný 
záujem v železničnom podniku alebo 
uplatňovať si akékoľvek právo vo vzťahu k 
železničnému podniku;

vymenúvať generálneho riaditeľa, členov 
dozornej rady, správnej rady, riadiacej 
rady alebo orgánov právne zastupujúcich 
manažéra infraštruktúry a zároveň priamo 
či nepriamo vykonávať kontrolu nad 
železničným podnikom, mať finančný 
záujem v železničnom podniku alebo 
uplatňovať si akékoľvek právo vo vzťahu k 
železničnému podniku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – bod 3
Smernica 2012/34/ES
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely vykonávania tohto článku v 
prípade, keď je osobou uvedenou v odseku 

Na účely vykonávania tohto článku v 
prípade, keď je osobou uvedenou v odseku 
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2 členský štát alebo iný verejný orgán, dva 
verejné orgány, ktoré sú od seba oddelené 
a právne odlíšené a ktoré vykonávajú 
kontrolu nad manažérom infraštruktúry na 
jednej strane a nad železničným podnikom 
na strane druhej alebo si uplatňujú iné 
práva uvedené v odseku 2 vo vzťahu k 
manažérovi infraštruktúry na jednej strane 
a vo vzťahu k železničnému podniku na 
strane druhej, sa nesmú považovať za tú 
istú osobu alebo tie isté osoby.

2 členský štát alebo iný verejný orgán, dva 
verejné orgány, ktoré sú od seba oddelené, 
právne odlíšené a nezávislé a ktoré 
vykonávajú kontrolu nad manažérom 
infraštruktúry na jednej strane a nad 
železničným podnikom na strane druhej 
alebo si uplatňujú iné práva uvedené v 
odseku 2 vo vzťahu k manažérovi 
infraštruktúry na jednej strane a vo vzťahu 
k železničnému podniku na strane druhej, 
sa nesmú považovať za tú istú osobu alebo 
tie isté osoby.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – bod 4
Smernica 2012/34/ES
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za predpokladu, že nedôjde k žiadnemu 
konfliktu záujmov a že sa zaručí dôvernosť 
citlivých obchodných informácií, manažér 
infraštruktúry môže na špecifické práce v 
oblasti rozvoja, obnovy a údržby, v 
súvislosti s ktorými si zachováva právomoc 
rozhodovať, zadať zákazku 
subdodávateľovi, ktorým je železničný 
podnik alebo akýkoľvek iný orgán 
konajúci pod dohľadom manažéra 
infraštruktúry.

Za predpokladu, že nedôjde k žiadnemu 
konfliktu záujmov a že sa zaručí dôvernosť 
citlivých obchodných informácií, manažér 
infraštruktúry môže na špecifické práce v 
oblasti rozvoja, obnovy a údržby, v 
súvislosti s ktorými si zachováva právomoc 
rozhodovať, zadať zákazku 
subdodávateľovi, ktorým je železničný 
podnik alebo akýkoľvek iný orgán 
konajúci pod dohľadom manažéra 
infraštruktúry. Tieto subdodávateľské 
vzťahy musia byť v súlade s pravidlami 
o súťažných konaniach a v prípade 
potreby o verejných službách. Manažér 
infraštruktúry zostáva zodpovedný za 
subdodávané práce.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – bod 5
Smernica 2012/34/ES
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je k dátumu nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice manažér infraštruktúry 
súčasťou vertikálne integrovaného 
podniku, členské štáty sa môžu rozhodnúť 
neuplatňovať odseky 2 až 4 tohto článku.
V takom prípade dotknutý členský štát 
zabezpečuje, aby manažér infraštruktúry 
vykonával všetky funkcie uvedené v 
článku 3 ods. 2 a aby mal účinnú 
organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť 
od akéhokoľvek železničného podniku v 
súlade s požiadavkami stanovenými v 
článkoch 7a až 7c.“

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vertikálne integrovaný podnik nemôže mať nikdy potrebnú nezávislosť medzi železničným 
podnikom a manažérom infraštruktúry a nemôže zabezpečiť plnú transparentnosť finančných 
tokov. Inštitucionálne oddelenie je preto jediným riešením na vytvorenie dobre fungujúceho 
európskeho železničného trhu.

Pozmeňujúci návrh 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – bod 5
Smernica 2012/34/ES
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je k dátumu nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice manažér infraštruktúry 
súčasťou vertikálne integrovaného 
podniku, členské štáty sa môžu rozhodnúť 

Ak je manažér infraštruktúry súčasťou 
vertikálne integrovaného podniku, členské 
štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať 
odseky 2 až 4 tohto článku. V takom 
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neuplatňovať odseky 2 až 4 tohto článku. V 
takom prípade dotknutý členský štát 
zabezpečuje, aby manažér infraštruktúry 
vykonával všetky funkcie uvedené v 
článku 3 ods. 2 a aby mal účinnú 
organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť od 
akéhokoľvek železničného podniku v 
súlade s požiadavkami stanovenými v 
článkoch 7a až 7c.“

prípade dotknutý členský štát zabezpečuje, 
aby manažér infraštruktúry vykonával 
všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2 a 
aby mal účinnú organizačnú a 
rozhodovaciu nezávislosť od akéhokoľvek 
železničného podniku v súlade s 
požiadavkami stanovenými v článkoch 7a 
až 7c.

Or. pl

Odôvodnenie

Aj v budúcnosti by mali mať členské štáty možnosť vybrať si medzi oddelením manažéra 
infraštruktúry od železničných podnikov alebo integrovanou štruktúrou.

Pozmeňujúci návrh 56
Frédéric Daerden

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/ES
Článok 7a až 7e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. [...] vypúšťa sa
__________________
12 Ú. v. ES L 51, 23.02.12, s. 51.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – bod 1
Smernica 2012/34/ES
Článok 7a (nový) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby sa manažér 
infraštruktúry organizoval v orgáne, ktorý 

Členské štáty zabezpečujú, aby sa manažér 
infraštruktúry organizoval v orgáne, ktorý 
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je právne odlíšený od akéhokoľvek 
železničného podniku alebo holdingovej 
spoločnosti ovládajúcej takéto podniky a 
od akýchkoľvek iných právnych subjektov 
v rámci vertikálne integrovaného podniku.

je právne odlíšený a nezávislý od 
akéhokoľvek železničného podniku alebo 
holdingovej spoločnosti ovládajúcej takéto 
podniky a od akýchkoľvek iných právnych 
subjektov v rámci vertikálne integrovaného 
podniku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/ES
Článok 7d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri 
infraštruktúry pre každú sieť zriadili a 
zorganizovali koordinačné výbory.
Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň 
pre manažéra infraštruktúry, známych 
žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a 
potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú 
žiadosť, ich zastupiteľské organizácie, 
zástupcov používateľov služieb železničnej 
nákladnej a osobnej dopravy a v prípade 
potreby pre regionálne a mieste orgány.
Zástupcovia členských štátov a členovia 
dotknutého regulačného orgánu sú 
pozývaní na zasadnutia koordinačného 
výboru ako pozorovatelia.

Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri 
infraštruktúry pre každú sieť zriadili a 
zorganizovali koordinačné výbory.
Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň 
pre manažéra infraštruktúry, známych 
žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a 
potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú 
žiadosť, ich zastupiteľské organizácie, 
zástupcov používateľov služieb železničnej 
nákladnej a osobnej dopravy a v prípade 
potreby pre regionálne a mieste orgány.
Zástupcovia členských štátov a členovia 
dotknutého regulačného orgánu sú 
pozývaní na zasadnutia koordinačného 
výboru ako pozorovatelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno a
Smernica 2012/34/ES
Článok 11 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty môžu obmedziť právo na 
vytvorenie nových alebo zmenených 
služieb vnútroštátnej osobnej dopravy 
poskytovaných podľa zmluvy o službách 
vo verejnom záujme, ak nové alebo 
zmenené zmluvy o službách vo verejnom 
záujme narušujú hospodársku rovnováhu 
existujúcich služieb poskytovaných 
železničnými podnikmi, ktorým bol 
udelený prístup k železničnej 
infraštruktúre podľa článku 10 ods. 2 
tejto smernice; 

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty môžu obmedziť právo na vytvorenie nových alebo zmenených služieb 
vnútroštátnej osobnej dopravy, ak regulačný orgán dokáže potenciálny hospodársky vplyv 
takýchto zmlúv na službu, ktorú poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom.

Pozmeňujúci návrh 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2012/34/ES
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom určiť, či by sa ohrozila 
hospodárska rovnováha zmluvy o službách 
vo verejnom záujme, dotknutý regulačný 
orgán alebo orgány uvedené v článku 55 
vykonajú objektívnu hospodársku analýzu 
a svoje rozhodnutie založia na vopred 
určených kritériách. Toto určenie vykoná(-
ajú) na základe žiadosti, ktorú do jedného 
mesiaca od oznámenia zamýšľanej služby 
osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 
4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

S cieľom určiť, či by sa ohrozila 
hospodárska rovnováha zmluvy o službách 
vo verejnom záujme alebo služby 
poskytovanej železničnými podnikmi, 
ktorým bol udelený prístup k železničnej 
infraštruktúre podľa článku 10 ods. 2 
tejto smernice v prípade vytvorenia novej 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
alebo úpravy existujúcej zmluvy o 
službách vo verejnom záujme, dotknutý 
regulačný orgán alebo orgány uvedené 
v článku 55 vykonajú objektívnu 
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hospodársku analýzu a svoje rozhodnutie 
založia na vopred určených kritériách Toto 
určenie vykoná(-ajú) na základe žiadosti, 
ktorú do jedného mesiaca od oznámenia 
zamýšľanej služby osobnej dopravy 
uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil 
ktorýkoľvek z týchto subjektov:

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálny hospodársky vplyv novej zmluvy o službách vo verejnom záujme alebo rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti existujúcej zmluvy o službách vo verejnom záujme na trase, kde služby 
poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom, by mali tiež posudzovať regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 61
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2012/34/ES
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„S cieľom určiť, či by sa ohrozila 
hospodárska rovnováha zmluvy o službách 
vo verejnom záujme, dotknutý regulačný 
orgán alebo orgány uvedené v článku 55 
vykonajú objektívnu hospodársku analýzu 
a svoje rozhodnutie založia na vopred 
určených kritériách. Toto určenie vykoná(-
ajú) na základe žiadosti, ktorú do jedného 
mesiaca od oznámenia zamýšľanej služby 
osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 
4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

S cieľom určiť, či by sa ohrozila 
hospodárska rovnováha, dostupnosť 
a kvalita  zmluvy o službách vo verejnom 
záujme, dotknutý regulačný orgán alebo 
orgány uvedené v článku 55 vykonajú 
objektívnu hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu analýzu, vrátane 
analýzy podmienok v oblasti 
zamestnanosti, a svoje rozhodnutie založia 
na vopred určených kritériách. Toto 
určenie vykoná(-ajú) na základe žiadosti, 
ktorú do jedného mesiaca od oznámenia 
zamýšľanej služby osobnej dopravy 
uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil 
ktorýkoľvek z týchto subjektov:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b –podpísmeno d a (nové)
Smernica 2012/34/ES
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) železničný podnik, ktorému bol 
udelený prístup k železničnej 
infraštruktúre podľa článku 10 ods. 2 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálny hospodársky vplyv novej zmluvy o službách vo verejnom záujme alebo rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti existujúcej zmluvy o službách vo verejnom záujme na trase, kde služby 
poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom, by mali tiež posudzovať regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno c – podpísmeno d
Smernica 2012/34/ES
Článok 11 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

železničný podnik, ktorý sa snaží získať 
prístup.

železničný podnik, ktorý sa snaží získať 
prístup alebo ktorému bol udelený prístup 
k železničnej infraštruktúre podľa článku 
10 ods. 2 tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálny hospodársky vplyv novej zmluvy o službách vo verejnom záujme alebo rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti existujúcej zmluvy o službách vo verejnom záujme na trase, kde služby 
poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom, by mali tiež posudzovať regulačné orgány.
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Pozmeňujúci návrh 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno c
Smernica 2012/34/ES
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, ak regulačný orgán rozhodne, 
že hospodárska rovnováha služby 
poskytovanej železničným podnikom, 
ktorému bol udelený prístup k železničnej 
infraštruktúre v súlade s článkom 10 ods. 
2 tejto smernice,  by bola narušená 
zamýšľanou novou alebo zmenenou 
zmluvou o službe vo verejnom záujme, 
uvedie možné zmeny takýchto zmlúv alebo 
odporučí kompenzáciu dotknutého 
železničného podniku.

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálny hospodársky vplyv novej zmluvy o službách vo verejnom záujme alebo rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti existujúcej zmluvy o službách vo verejnom záujme na trase, kde služby 
poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom, by mali tiež posudzovať regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 65
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7 – bod 1
Smernica 2012/34/ES
Článok 13a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
(ES) č. 1371/2007 a smernica 2010/40/EÚ, 
členské štáty môžu požadovať od 
železničných podnikov prevádzkujúcich 

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
(ES) č. 1371/2007 a smernica 2010/40/EÚ, 
členské štáty požadujú od železničných 
podnikov prevádzkujúcich služby 
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služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby 
sa prostredníctvom prepravných dokladov 
a rezervácií zapojili do spoločného systému 
informovania a integrovaného predaja 
prepravných dokladov na vydávanie 
lístkov alebo aby sa rozhodli, že na 
zriadenie takéhoto systému dajú právomoc 
príslušným orgánom. V prípade zriadenia 
takéhoto systému členské štáty 
zabezpečujú, aby nedochádzalo k 
narúšaniu fungovania trhu ani k 
diskriminácii medzi železničnými 
podnikmi. Spravuje ho verejný alebo 
súkromný subjekt alebo združenie 
všetkých železničných podnikov 
prevádzkujúcich služby osobnej dopravy.

vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa 
prostredníctvom prepravných dokladov a 
rezervácií zapojili do spoločného systému 
informovania a integrovaného predaja 
prepravných dokladov na vydávanie 
lístkov alebo aby sa rozhodli, že na 
zriadenie takéhoto systému dajú právomoc 
príslušným orgánom. V prípade zriadenia 
takéhoto systému členské štáty 
zabezpečujú, aby nedochádzalo k 
narúšaniu fungovania trhu ani k 
diskriminácii medzi železničnými 
podnikmi. Spravuje ho verejný alebo 
súkromný subjekt alebo združenie 
všetkých železničných podnikov 
prevádzkujúcich služby osobnej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7a (nový)
Smernica 2012/34/ES
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Článok 19 písm. d) sa mení a dopĺňa 
takto:
„d) neboli odsúdení za závažné alebo 
opakované porušenie záväzkov 
vyplývajúcich zo sociálneho alebo 
pracovného práva vrátane záväzkov 
vyplývajúcich z právnych predpisov 
týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov a kolektívnych 
dohôd a záväzkov týkajúcich sa colného 
práva v prípade podniku, ktorý chce 
vykonávať cezhraničnú nákladnú
prepravu podliehajúcu colným postupom.

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 67
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7b (nový)
Smernica 2012/34/ES
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. V článku 19 sa dopĺňa toto písmeno:
„e) zaviazal sa, že bude uplatňovať 
v členských štátoch, v ktorých podnik 
zamýšľa pôsobiť, kolektívne dohody 
všeobecnej platnosti alebo obvyklé 
v konkrétnom odvetví podľa zvyčajných 
postupoch v členských štátoch.“

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2012/34/ES
Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu 
infraštruktúry s cieľom prevádzkovať 
službu osobnej dopravy, informuje o tom 
manažérov infraštruktúry a dotknuté 
regulačné orgány, a to najneskôr 18 
mesiacov pred nadobudnutím platnosti 
cestovného poriadku siete, ktorého sa 
žiadosť o kapacitu týka. S cieľom umožniť 
dotknutým regulačným orgánom posúdiť 
potenciálny hospodársky vplyv na 
existujúce zmluvy o službách vo verejnom 
záujme regulačné orgány zabezpečujú, aby 
bol bez zbytočného odkladu a najneskôr do 
piatich dní informovaný každý príslušný 
orgán, ktorý zadal zmluvu na poskytnutie 
služby osobnej železničnej dopravy na 

Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu 
infraštruktúry s cieľom prevádzkovať 
službu osobnej dopravy podľa článku 10 
ods. 2 tejto smernice alebo prevádzkovať 
novú alebo zmenenú zmluvu o službách 
vo verejnom záujme, informuje o tom 
manažérov infraštruktúry a dotknuté 
regulačné orgány, a to najneskôr 18 
mesiacov pred nadobudnutím platnosti 
cestovného poriadku siete, ktorého sa 
žiadosť o kapacitu týka. S cieľom umožniť 
dotknutým regulačným orgánom posúdiť 
potenciálny hospodársky vplyv na 
existujúce zmluvy o službách vo verejnom 
záujme alebo o službe poskytovanej 
podnikom, ktorému bol udelený prístup 
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danej trase vymedzenej v zmluve o 
službách vo verejnom záujme, akýkoľvek 
iný zainteresovaný príslušný orgán s 
právom na obmedzenie prístupu podľa 
článku 11 a každý železničný podnik, ktorý 
plní zmluvu o službách vo verejnom 
záujme na trase danej služby osobnej 
dopravy.“

k železničnej infraštruktúre podľa článku 
10 ods. 2 tejto smernice regulačné orgány 
zabezpečujú, aby bol bez zbytočného 
odkladu a najneskôr do piatich dní 
informovaný každý príslušný orgán, ktorý 
zadal zmluvu na poskytnutie služby 
osobnej železničnej dopravy na danej trase 
vymedzenej v zmluve o službách vo 
verejnom záujme alebo novej alebo 
zmenenej zmluve o službe vo verejnom 
záujme na trase vymedzenej v 
podmienkach voľného prístupu, 
akýkoľvek iný zainteresovaný príslušný 
orgán s právom na obmedzenie prístupu 
podľa článku 11 a každý železničný 
podnik, ktorý plní zmluvu o službách vo 
verejnom záujme na trase danej služby 
osobnej dopravy alebo poskytuje službu 
v súlade s článkom 10 ods. 2 tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálny hospodársky vplyv novej zmluvy o službách vo verejnom záujme alebo rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti existujúcej zmluvy o službách vo verejnom záujme na trase, kde služby 
poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom, by mali tiež posudzovať regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 69
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2012/34/ES
Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu 
infraštruktúry s cieľom prevádzkovať 
službu osobnej dopravy, informuje o tom 
manažérov infraštruktúry a dotknuté 
regulačné orgány, a to najneskôr 18 
mesiacov pred nadobudnutím platnosti 
cestovného poriadku siete, ktorého sa 

Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu 
infraštruktúry s cieľom prevádzkovať 
službu osobnej dopravy, informuje o tom
manažérov infraštruktúry a dotknuté 
regulačné orgány, a to najneskôr 18 
mesiacov pred nadobudnutím platnosti 
cestovného poriadku siete, ktorého sa 
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žiadosť o kapacitu týka. S cieľom umožniť 
dotknutým regulačným orgánom posúdiť 
potenciálny hospodársky vplyv na 
existujúce zmluvy o službách vo verejnom 
záujme regulačné orgány zabezpečujú, aby 
bol bez zbytočného odkladu a najneskôr do 
piatich dní informovaný každý príslušný 
orgán, ktorý zadal zmluvu na poskytnutie 
služby osobnej železničnej dopravy na 
danej trase vymedzenej v zmluve o 
službách vo verejnom záujme, akýkoľvek 
iný zainteresovaný príslušný orgán s 
právom na obmedzenie prístupu podľa 
článku 11 a každý železničný podnik, ktorý 
plní zmluvu o službách vo verejnom 
záujme na trase danej služby osobnej 
dopravy.“

žiadosť o kapacitu týka. S cieľom umožniť
dotknutým regulačným orgánom posúdiť 
potenciálny hospodársky, sociálny a 
environmentálny vplyv na existujúce 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
regulačné orgány zabezpečujú, aby bol bez 
zbytočného odkladu a najneskôr do piatich 
dní informovaný každý príslušný orgán, 
ktorý zadal zmluvu na poskytnutie služby 
osobnej železničnej dopravy na danej trase 
vymedzenej v zmluve o službách vo 
verejnom záujme, akýkoľvek iný 
zainteresovaný príslušný orgán s právom 
na obmedzenie prístupu podľa článku 11 
a každý železničný podnik, ktorý plní 
zmluvu o službách vo verejnom záujme na 
trase danej služby osobnej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9
Smernica 2012/34/ES
Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2024 posúdi 
vplyv tejto smernice na železničný sektor a 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov predloží správu 
o jej vykonávaní.

Komisia do 31. decembra 2020 posúdi 
vplyv tejto smernice na železničný sektor a 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov predloží správu 
o jej vykonávaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9
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Smernica 2012/34/ES
Článok 63 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to vhodné, Komisia navrhne nové 
legislatívne opatrenia na zabezpečenie 
rovnakých podmienok pre všetky 
železničné podniky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Frédéric Daerden

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9a (nový)
Smernica 2012/34/ES
Článok 63 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. V článku 63 ods. 1 sa vkladá tento 
pododsek:
Komisia najneskôr do 18 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice 
posúdi jej vplyv na vývoj pracovného trhu 
pre železničných pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný PN vychádza z pozmeňujúceho návrhu 35 návrhu správy spravodajcu TRAN, 
ktorý navrhuje Komisii, aby analyzovala vplyv tejto smernice na zamestnancov železnice.
Takáto analýza by sa však mala týkať všetkých zamestnancov železníc (nielen personálu na 
palube) a mala by zostať pružná, pokiaľ ide o nadväzné činnosti, ktoré by mala Komisia 
navrhovať.

Pozmeňujúci návrh 73
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice. Komisia 
vypracuje ročné zhrnutie týchto oznámení 
a postúpi ho vo všetkých pracovných 
jazykoch Rade a Parlamentu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Sprístupní sa v 
konsolidovanom znení do troch mesiacov 
od nadobudnutia jej účinnosti.

Or. fr


