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Pozmeňujúci návrh 14
Jean-Jacob Bicep

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 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 zvýšenia podielu železničnej 
dopravy a zlepšenia kvality služieb 
poskytovaných v železničnej doprave.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V smernici 2012/34/EÚ sa požaduje, 
aby Komisia v prípade potreby navrhla 
legislatívne opatrenia v súvislosti s 
otvorením trhu so službami vnútroštátnej 
osobnej železničnej dopravy a vypracovala 
vhodné podmienky na zaistenie 
nediskriminačného prístupu k 

vypúšťa sa
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infraštruktúre vychádzajúc z existujúcich 
požiadaviek na oddelenie správy 
infraštruktúry a prepravných činností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
Jean-Jacob Bicep

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.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Existujúce požiadavky na nezávislosť 
manažérov infraštruktúry od železničných 
dopravných podnikov stanovené v 
smernici 2012/34/EÚ sa vzťahujú len na 
základné funkcie manažéra 
infraštruktúry. Ide o rozhodovanie o 
prideľovaní vlakových trás a 
rozhodovanie o spoplatnení 
infraštruktúry. Je však potrebné, aby sa 
nezávisle vykonávali všetky funkcie, 
keďže na diskrimináciu konkurentov 
možno použiť aj iné funkcie. To platí 
obzvlášť v prípade rozhodnutí o 

vypúšťa sa
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investíciách alebo údržbe, ktoré môžu 
viesť k zvýhodneniu častí siete, ktoré 
používajú hlavne prevádzkovatelia 
dopravy integrovaného podniku. 
Rozhodnutia o plánovaní údržbárskych 
prác môžu mať vplyv na dostupnosť 
vlakových trás pre konkurentov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Existujúce požiadavky smernice 
2012/34/EÚ zahŕňajú len právnu, 
organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť. 
Týmto sa úplne nevylučuje možnosť 
zachovať integrovaný podnik, ak sa 
zabezpečia tieto tri kategórie nezávislosti. 
Pokiaľ ide o rozhodovaciu nezávislosť, na 
základe primeraných ochranných 
opatrení sa musí zabezpečiť vylúčenie 
možnosti, aby integrovaný podnik 
vykonával kontrolu nad rozhodovaním 
manažéra infraštruktúry. Ani všeobecným 
uplatňovaním takýchto ochranných 
opatrení sa však úplne neodstraňujú 
všetky možnosti diskriminačného 
správania voči konkurentom, ktoré 
existujú v podmienkach vertikálne 
integrovaného podniku. V integrovaných 
štruktúrach stále existuje najmä potenciál 
krížového poskytovania dotácií alebo je 
prinajmenšom veľmi zložité, aby 
regulačné orgány kontrolovali a 
presadzovali ochranné opatrenia zavedené 
s cieľom predchádzať takýmto krížovým 
dotáciám. Inštitucionálne oddelenie 
správy infraštruktúry a prepravných 
činností je najúčinnejším opatrením na 

vypúšťa sa
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riešenie týchto problémov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Ak členské štáty zachovávajú 
manažéra infraštruktúry, ktorý je 
súčasťou vertikálne integrovaného 
podniku, mali by zaviesť aspoň prísne 
ochranné opatrenia s cieľom zaručiť 
účinnú nezávislosť celého manažéra 
infraštruktúry vo vzťahu k integrovanému 
podniku. Tieto ochranné opatrenia by sa 
nemali týkať len podnikovej štruktúry 
manažéra infraštruktúry vo vzťahu k 
integrovanému podniku, ale aj štruktúry 
správy manažéra infraštruktúry, a pokiaľ 
je to len v rámci integrovanej štruktúry 
možné, malo by sa nimi zabrániť 
finančným prevodom medzi manažérom 
infraštruktúry a inými právnymi 
subjektmi integrovaného podniku. Tieto 
ochranné opatrenia nielen zodpovedajú 
tomu, čo je potrebné na splnenie 
existujúcich požiadaviek na rozhodovaciu 
nezávislosť základných funkcií podľa 
smernice 2012/34/EÚ z hľadiska 
nezávislosti správy manažéra 
infraštruktúry, ale dokonca prekračujú 
tento rámec tým, že dopĺňajú doložky na 
vylúčenie možnosti použitia príjmov 
manažéra infraštruktúry na financovanie 
iných subjektov v rámci vertikálne 
integrovaného podniku. To by sa malo 
uplatňovať nezávisle od uplatňovania 
fiškálnych právnych predpisov členských 
štátov a bez toho, aby boli dotknuté 
pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci.

vypúšťa sa
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Napriek vykonaniu ochranných 
opatrení zaručujúcich nezávislosť by 
vertikálne integrované podniky mohli 
zneužiť svoju štruktúru na poskytovanie 
neprimeraných konkurenčných výhod 
prevádzkovateľom železničnej dopravy, 
ktorí sú súčasťou takýchto podnikov. Z 
tohto dôvodu by Komisia bez toho, aby bol 
dotknutý článok 258 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, mala na žiadosť 
členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
overiť, že došlo k účinnému vykonaniu 
týchto bezpečnostných opatrení a k 
odstráneniu akýchkoľvek pretrvávajúcich 
prípadov narušenia hospodárskej súťaže. 
Ak Komisia nie je schopná potvrdiť, že k 
tomu došlo, všetky členské štáty by mali 
mať možnosť obmedziť alebo zrušiť 
práva prístupu dotknutých integrovaných 
prevádzkovateľov.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Jean-Jacob Bicep

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 

(14) Tým, že sa železničným podnikom v 
Únii udelí právo na prístup k železničnej 
infraštruktúre vo všetkých členských 
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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.

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 
alebo kvalitu nimi poskytovanej služby a 
ak s tým súhlasil dotknutý regulačný orgán.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18a.S cieľom určiť, či má na kvalitu 
služby poskytovanej v rámci zmluvy 
o službách vo verejnom záujme vplyv 
služba poskytovaná v rovnakej sieti na 
základe slobodného prístupu, by 
regulačné orgány mali zohľadňovať 
najmä sieťové účinky, zachovanie spojení 
a presnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zvýšiť príťažlivosť služieb 
železničnej dopravy pre cestujúcich by

(19) S cieľom zvýšiť príťažlivosť služieb 
železničnej dopravy pre cestujúcich budú 
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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.

členské štáty 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. Po zriadení tohto systému by sa 
malo zabezpečiť, aby bol interoperabilný, 
aby bolo možné začleniť ho do ďalších 
vnútroštátnych alebo európskych 
systémov a aby nedochádzalo k narúšaniu 
fungovania trhu ani k diskriminácii medzi 
železničnými podnikmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) bod 2 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„2) ,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;“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 25
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 3 – bod 31 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dopĺňa sa tento bod 31: vypúšťa sa
31) ‚vertikálne integrovaný podnik‘ je
podnik, v ktorom:
ten istý podnik ako manažér 
infraštruktúry (holdingová spoločnosť) 
vlastní úplne alebo čiastočne jeden alebo 
viacero železničných podnikov alebo
jeden alebo viacero železničných podnikov 
vlastní alebo čiastočne vlastní manažéra 
infraštruktúry alebo
manažér infraštruktúry vlastní alebo 
čiastočne vlastní jeden alebo viacero 
železničných podnikov;“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 27
Jean-Jacob Bicep

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Článok 7 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Článok 7
Inštitucionálne oddelenie manažéra 
infraštruktúry
1. Členské štáty zabezpečujú, aby manažér 
infraštruktúry vykonával všetky funkcie 
uvedené v článku 3 ods. 2 a aby bol 
nezávislý od každého železničného 
podniku.
V záujme zaručenia nezávislosti manažéra 
infraštruktúry členské štáty zabezpečujú, 
aby sa manažéri infraštruktúry 
organizovali v subjekte právne odlíšenom 
od akéhokoľvek železničného podniku.
2. Členské štáty takisto zabezpečujú, aby 
tá istá právnická alebo fyzická osoba 
alebo tie isté právnické alebo fyzické 
osoby nemohli:
a) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu v zmysle nariadenia Rady (ES) 
č. 139/2004 nad železničným podnikom a 
zároveň nad manažérom infraštruktúry, 
mať majetkový podiel v železničnom 
podniku a zároveň v manažérovi 
infraštruktúry alebo uplatňovať si 
akékoľvek právo vo vzťahu k 
železničnému podniku a zároveň k 
manažérovi infraštruktúry;
b) 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 
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vzťahu k železničnému podniku;
c) byť členmi dozornej rady, správnej 
rady alebo orgánov právne zastupujúcich 
podnik, či už ide o železničný podnik 
alebo o manažéra infraštruktúry;
d) spravovať železničnú infraštruktúru 
alebo byť súčasťou správy 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; alebo spravovať 
železničný podnik alebo byť súčasťou 
jeho správy a zároveň priamo či nepriamo 
vykonávať kontrolu nad manažérom 
infraštruktúry, mať majetkový podiel v 
manažérovi infraštruktúry alebo 
uplatňovať si akékoľvek právo vo vzťahu 
k manažérovi infraštruktúry.
3. Na účely vykonávania tohto článku v 
prípade, keď je osobou uvedenou v 
odseku 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.
4. 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.
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5. 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.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Jean-Jacob Bicep

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 30
Oldřich Vlasák

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členovia dozornej alebo riadiacej rady a 
vedúci pracovníci manažéra infraštruktúry 
nesmú mať žiadny majetkový podiel v 
iných právnych subjektoch v rámci 
vertikálne integrovaného podniku a od 
týchto právnych subjektov nesmú prijať 
priamo či nepriamo ani akúkoľvek 
finančnú výhodu. Prvky ich odmeňovania 
založené na dosiahnutých výsledkoch 
nesmú závisieť od výsledkov obchodnej 
činnosti žiadnych iných právnych 
subjektov v rámci vertikálne integrovaného 
podniku ani žiadnych právnych subjektov 
pod ich kontrolou, ale závisia výhradne od 
výsledkov obchodnej činnosti manažéra 
infraštruktúry.

Členovia dozornej alebo riadiacej rady a 
vedúci pracovníci manažéra infraštruktúry, 
ani jeho zamestnanci, ktorí majú prístup 
k dôverným informáciám, nesmú mať 
žiadny majetkový podiel v iných právnych 
subjektoch v rámci vertikálne 
integrovaného podniku a od týchto 
právnych subjektov nesmú prijať priamo či 
nepriamo ani akúkoľvek finančnú výhodu. 
Prvky ich odmeňovania založené na 
dosiahnutých výsledkoch nesmú závisieť 
od výsledkov obchodnej činnosti žiadnych 
iných právnych subjektov v rámci 
vertikálne integrovaného podniku ani 
žiadnych právnych subjektov pod ich 
kontrolou, ale závisia výhradne od 
výsledkov obchodnej činnosti manažéra 
infraštruktúry.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 31
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7c vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 32
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7d (nový) – 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, zástupcov 
zamestnancov odvetvia železničnej 
dopravy a pre regionálne a mieste orgány. 
Zástupcovia členských štátov a členovia 
dotknutého regulačného orgánu sú 
pozývaní na zasadnutia koordinačného 
výboru ako pozorovatelia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Oldřich Vlasák

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7d (nový) – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinačný výbor vypracuje rokovací 
poriadok, ktorý bude zahŕňať najmä 
pravidlá týkajúce sa účasti na zasadnutiach 
a ich periodicity, ktorá musí byť aspoň raz 
za štvrťrok. Správa o výsledkoch diskusií 

Koordinačný výbor vypracuje rokovací 
poriadok, ktorý bude zahŕňať najmä 
pravidlá týkajúce sa účasti na zasadnutiach 
a ich periodicity, ktorá musí byť aspoň raz 
za štvrťrok, ako aj pravidlá týkajúce sa 
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koordinačného výboru sa predkladá raz za 
rok manažérovi infraštruktúry, členskému 
štátu, dotknutému regulačnému orgánu a 
Komisii, pričom sa v nej uvedú príslušné 
stanoviská prijaté členmi výboru.

pravidelných konzultácií so zástupcami 
používateľov služieb nákladnej a osobnej 
dopravy, ktoré by sa mali konať 
minimálne jedenkrát ročne. Správa o 
výsledkoch diskusií koordinačného výboru 
sa predkladá raz za rok manažérovi 
infraštruktúry, členskému štátu, 
dotknutému regulačnému orgánu a 
Komisii, pričom sa v nej uvedú príslušné 
stanoviská prijaté členmi výboru.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 34
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7e (nový) – odsek 3+

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijímať opatrenia, v 
ktorých stanoví spoločné zásady a postupy 
siete, najmä s cieľom zabezpečiť súlad 
referenčného porovnávania, ako aj 
postupy, ktoré sa majú uplatňovať pri 
spolupráci v rámci siete. Tieto opatrenia 
sa prijmú prostredníctvom vykonávacieho 
aktu v súlade s postupom uvedeným 
v článku 62 ods. 3.

Komisia môže v prípade potreby 
vypracovať legislatívne návrhy zamerané 
na zlepšenie spolupráce medzi manažérmi 
infraštruktúry, ktorí sú členmi siete.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Jean-Jacob Bicep

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

Členské štáty môžu obmedziť právo 
prístupu vymedzené v článku 10 ods. 2 
k službám osobnej dopravy medzi daným 
miestom odchodu a daným miestom 
určenia, ak sa jedna alebo viacero zmlúv o 
službách vo verejnom záujme vzťahuje na 
tú istú trasu alebo na alternatívnu trasu v 
prípade, že by uplatňovanie tohto práva 
ohrozilo hospodársku rovnováhu 
predmetnej zmluvy alebo zmlúv o službách 
vo verejnom záujme.;

Členské štáty môžu obmedziť právo 
prístupu vymedzené v článku 10 ods. 2 
k službám osobnej dopravy medzi daným 
miestom odchodu a daným miestom 
určenia, ak sa jedna alebo viacero zmlúv o 
službách vo verejnom záujme vzťahuje na 
tú istú trasu alebo na alternatívnu trasu v 
prípade, že by uplatňovanie tohto práva 
ohrozilo hospodársku rovnováhu 
predmetnej zmluvy alebo zmlúv o službách 
vo verejnom záujme alebo zhoršilo kvalitu 
poskytovanej služby.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2012/34/EÚ
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, dotknutý regulačný 
orgán alebo orgány uvedené v článku 55 
vykonajú objektívnu hospodársku analýzu 
a svoje rozhodnutie založia na vopred 
určených kritériách, pričom zohľadnia 
kumulačný dosah služieb poskytovaných 
na základe slobodného prístupu. 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. fr
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Pozmeňujúci návrh 37
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2012/34/EÚ
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 
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.

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
(ES) č. 1371/2007 a smernica 2010/40/EÚ, 
členské štáty budú najneskôr jeden rok po 
prijatí tejto smernice požadovať od 
železničných podnikov prevádzkujúcich 
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. Pri zriadení takéhoto 
systému členské štáty zabezpečia, aby bol 
interoperabilný, mohol byť začlenený do 
ďalších vnútroštátnych alebo európskych 
systémov a 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. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8a (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 56 – odsek 1 – písmená h a i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. V článku 56 ods. 1 sa dopĺňajú tieto 
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body:
„h) plánovaných údržbárskych prác;
i) neplánovaných údržbárskych prác.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8b (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b. V článku 56 sa odsek 2 nahrádza 
takto:
„Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
vnútroštátnych orgánov pre 
hospodársku súťaž týkajúce sa 
zabezpečenia hospodárskej súťaže na 
trhoch so železničnými dopravnými 
službami, má regulačný orgán právomoc 
monitorovať situáciu v oblasti
hospodárskej súťaže na trhu so 
železničnými dopravnými službami a z 
vlastnej iniciatívy kontroluje najmä 
písmená a) až i) odseku 1 s cieľom 
predísť diskriminácii žiadateľov. 
Kontroluje najmä to, či podmienky 
používania siete neobsahujú 
diskriminačné ustanovenia alebo či 
neposkytujú manažérovi infraštruktúry 
možnosti, ktoré by mohol využiť na 
diskrimináciu žiadateľov.
Pokiaľ ide o verejnú osobnú železničnú 
dopravu, dodržiavanie požiadaviek 
vyplývajúcich z nariadenia (ES) 
1370/2007 bude musieť zaručiť regulačný 
orgán, a to najmä z vlastnej iniciatívy, s 
cieľom zohľadniť služby uvedené v 
článku 10 tejto smernice.“
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8c (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 56 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8c. Článok 56 ods. 6 sa nahrádza takto:
„Regulačný orgán zabezpečí, aby 
poplatky stanovené manažérom 
infraštruktúry spĺňali ustanovenia bodu 
2 kapitoly IV a aby boli 
nediskriminačné. Regulačný orgán 
takisto zabezpečí, aby poplatky, ktoré 
manažéri infraštruktúry, prevádzkovatelia 
servisných zariadení alebo železničné 
podniky stanovili pre prístup, napríklad 
prístup k trati, staniciam osobnej dopravy, 
príslušným budovám a ďalším 
zariadeniam vrátane systémov 
zobrazovania informácií týkajúcich sa 
cestovania, boli nediskriminačné. 
S cieľom zabezpečiť, aby sa tento zámer 
uskutočnil, by sa akékoľvek úpravy 
štruktúry alebo výšky poplatkov, na ktoré 
sa odkazuje v tomto odseku, mali oznámiť 
regulačnému orgánu najneskôr dva 
mesiace pred stanoveným dátumom 
uplatnenia poplatkov. Regulačný orgán je 
oprávnený požadovať v súvislosti 
s plánovanou úpravou zníženie alebo 
zvýšenie, odklad na neskorší dátum alebo 
zrušenie najneskôr jeden mesiac pred 
plánovaným dátumom uplatňovania. 
Rokovania medzi žiadateľmi a 
manažérom infraštruktúry týkajúce sa 
úrovne poplatkov za infraštruktúry sa 
pripúšťajú len vtedy, keď sa uskutočnia 
pod dohľadom regulačného orgánu. 
Regulačný orgán zasiahne v prípade, 
keď by rokovania mohli byť v rozpore s 
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požiadavkami tejto kapitoly.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8d (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 56 – bod 9 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8d. Článok 56 ods. 9 tretí pododsek sa 
nahrádza takto:
„V prípade odvolania sa proti 
odmietnutiu žiadosti o pridelenie 
kapacity infraštruktúry alebo proti 
podmienkam ponuky kapacity regulačný 
orgán buď potvrdí, že sa nevyžaduje 
žiadna zmena rozhodnutia manažéra 
infraštruktúry, alebo vyžaduje zmenu 
tohto rozhodnutia v súlade s 
usmerneniami špecifikovanými 
regulačným orgánom najneskôr jeden 
mesiac po prijatí odvolania. Manažér 
infraštruktúry zaistí čo najrýchlejšie 
praktický súlad, v každom prípade 
najneskôr jeden mesiac po prijatí 
oznámenia o žiadosti regulačného 
orgánu.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8e (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 56 – odsek 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8e. Článok 56 ods. 10 sa nahrádza takto:
„Členské štáty zabezpečia právne
preskúmanie rozhodnutí prijatých 
regulačným orgánom. Odvolania proti 
rozhodnutiam regulačného orgánu môžu 
mať odkladný účinok len v prípade, keď 
bezprostredný účinok rozhodnutia 
regulačného orgánu môže spôsobiť 
odvolávajúcej sa strane nenahraditeľnú 
alebo zjavne neprimeranú škodu a keď 
rozhodnutie nesúvisí s článkom 56 
odsekmi 6 alebo 9 tejto smernice. Týmto 
ustanovením nie sú dotknuté právomoci 
súdu prerokúvajúceho odvolania, ktoré 
mu v príslušných prípadoch vyplývajú z 
ústavného práva.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8f (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 57 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8f. V článku 57 sa dopĺňa tento nový 
odsek 9a:
„Ak sa žiadateľ domnieva, že rozhodnutia 
prijaté jedným alebo viacerými 
manažérmi infraštruktúry alebo orgánmi 
zodpovednými za základné funkcie bránia 
rozvoju cezhraničných dopravných 
spojení, môže priamo sieti predložiť 
žiadosť o regulačné stanovisko. Táto 
žiadosť bude zároveň predstavovať 
žiadosť o rozhodnutie zo strany 
regulačného orgánu alebo iných 
vnútroštátnych orgánov.
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V súlade s postupom uvedeným v článku 
57 ods. 4 sieť žiada primerané informácie 
v prípade potreby od manažéra 
infraštruktúry alebo orgánov 
zodpovedných za základné funkcie 
a v každom prípade od dotknutých 
vnútroštátnych regulačných orgánov. Sieť 
preto vydá nezáväzné stanovisko, ktorého 
cieľom je uľahčiť poskytovanie 
dotknutých služieb, a nie brániť ich 
poskytovaniu. Toto stanovisko sa oznámi 
najneskôr jeden mesiac po prijatí žiadosti 
dotknutým vnútroštátnym regulačným 
orgánom a kandidátovi. Dotknuté 
vnútroštátne regulačné orgány zohľadnia 
stanovisko siete pred tým, ako vydajú 
rozhodnutie, a to najneskôr jeden mesiac 
po prijatí stanoviska siete; žiadateľovi 
písomne odôvodnia všetky odchýlky od 
tohto stanoviska.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8g (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 57 – odsek 9b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8g. V článku 57 sa dopĺňa tento nový 
odsek 9b:
„Európska komisia prijme najneskôr 
jeden rok od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice legislatívny návrh s cieľom 
vytvoriť sieť regulačných orgánov a 
udeliť jej právnu subjektivitu.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 45
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 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. Bude k dispozícii 
v konsolidovanom znení spolu so 
smernicou 2012/34/EÚ, ktorá sa ňou 
mení, do troch mesiacov od svojho 
uverejnenia.

Or. fr


