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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh Komisie na zvýšenie kvality a efektívnosti železničnej dopravy 
v Európe prostredníctvom znižovania byrokracie, čím sa prispeje k vytvoreniu vnútorného 
trhu železničnej dopravy. V rámci rozsiahlych konzultácií však dotknuté subjekty 
v regiónoch, ako sú regionálne združenia dopravných podnikov, veľakrát kritizovali, že časté 
podstatné zmeny alebo nové verzie právnych aktov neprispievajú k stabilnému 
a spoľahlivému právnemu rámcu.
Komisia vo svojom návrhu na striktné oddelenie infraštruktúry a dopravy nezohľadňuje 
osobitnú situáciu mnohých malých a stredných železničných infraštruktúr (napr. miestne 
dráhy, historické dráhy, úzkokoľajky, prístavné a banské dráhy), ktoré sú väčšinou 
organizované ako integrované podniky, ale pre fungovanie európskeho trhu železničnej 
dopravy nemajú strategický význam. Prísne oddelenie v prípade týchto podnikov, ktoré majú 
väčšinou menej ako 50 zamestnancov, by bolo už z dôvodu potrebnej duplicity 
zamestnaneckých štruktúr spojené s výraznými organizačnými a prevádzkovými dodatočnými 
nákladmi. Existencia regionálnych železničných infraštruktúr by bola vzhľadom na ich 
väčšinou zložitú ekonomickú situáciu ohrozená. 
Spravodajca víta posilnenie manažérov infraštruktúry, ako aj zriadenie koordinačných 
výborov na dozor nad činnosťami takto posilnených manažérov infraštruktúry. Pritom treba 
zabezpečiť, aby boli miestne orgány zapájané systematicky, a nie iba „v prípade potreby“. 
Dôsledkom tohto posilnenia musí byť aj vymenovanie kompetentného zástupcu pre vzťahy 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi, a to v rámci manažéra infraštruktúry. 
Spravodajca okrem toho podporuje návrh Komisie na spoluprácu manažérov infraštruktúry 
v rámci európskej siete na realizáciu transeurópskej dopravnej siete, ktorá je nevyhnutná 
v záujme riešenia problémov s cezhraničnou dopravnou prevádzkou. 
Spravodajca ďalej podporuje posilnené právomoci regulačných orgánov. Miestne a regionálne 
orgány však potrebujú primeranú lehotu pre ich žiadosť o posúdenie ovplyvňovania 
hospodárskej vyváženosti služby.
Spravodajca víta návrh, že príjmy manažéra infraštruktúry treba použiť výhradne na jeho 
podnikateľskú činnosť. Ak zostane možnosť platby dividend, mal by sa ich rozsah upraviť. 
Platby dividend, ktoré sa rovnajú prevodu zisku, by mali byť neprípustné. Je neprimerané, aby 
už podozrenie z porušenia právnych predpisov viedlo k sankciám a obmedzeniu práv prístupu 
na trh. Okamžité vylúčenie na základe podozrenia by podnik preventívne trestalo a následne 
by poškodzovalo hospodársku súťaž. Takisto zákaz výmeny vedúcich pracovníkov medzi 
manažérmi infraštruktúry a dopravnými podnikmi v rámci spojených podnikov neprimerane 
obmedzuje podniky a ich zamestnancov. Zákaz je navyše aj nepraktický, keďže by viedol 
k výraznej strate know-how a dlhoročných pracovných skúseností.
Regióny často uvádzajú problémy s koordináciou systémov predaja prepravných dokladov 
medzi železničnými podnikmi a príslušnými miestnymi orgánmi, najmä na staniciach 
prevádzkovaných etablovanými železničnými podnikmi. Harmonizovaný systém predaja 
prepravných dokladov na konkurenčne orientovanom trhu prispieva k otvoreniu trhu. 
Povinnosť zapojiť sa do vnútroštátneho informačného systému môže zvýšiť atraktívnosť 
verejnej dopravy. Miestne a regionálne orgány sa do tohto systému musia zapájať.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Menšie vertikálne integrované 
podniky, ktoré spĺňajú nasledujúce 
kritériá, sú vyňaté z povinnosti oddelenia:
– podnik existoval vo svojej integrovanej 
forme už 1. januára 2013;
– železničná sieť, ktorú podnik 
prevádzkuje, má najviac 350 km; a
– podnik má zamestnancov, ktorí zároveň 
vykonávajú úlohy manažéra 
infraštruktúry a prevádzky vlaku.

Or. de

Odôvodnenie

V EÚ existuje viac ako 100 železničných podnikov, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá. 
Tieto podniky nemajú pre fungovanie európskeho trhu železničnej dopravy strategický 
význam. Prísne oddelenie by v prípade týchto podnikov neovplyvnilo dopyt po vlakových 
trasách, viedlo by však k zvýšeniu prevádzkových výdavkov až na úroveň ohrozujúcu ich 
hospodársku existenciu, a tým by podstatne ohrozilo železničnú dopravu v regióne.

Pozmeňujúci návrh 2

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Článok 7 a články 7a až 7c sa 
nevzťahujú na vertikálne integrované 
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podniky, ktoré realizujú špecifické 
investičné projekty podľa článku 32 ods. 3 
tejto smernice a v prípade ktorých tieto 
služby priamo konkurujú iným druhom 
dopravy.

Or. de

Odôvodnenie

„Špecifické investičné projekty“, ktoré sú rentabilné z veľmi dlhodobého hľadiska, by mali 
byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti článku 7 a článkov 7a až 7c.

Pozmeňujúci návrh 3

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príjmy manažéra infraštruktúry sa 
nesmú použiť na financovanie iných 
právnych subjektov v rámci vertikálne 
integrovaného podniku, ale len na 
financovanie činnosti manažéra 
infraštruktúry a na vyplácanie dividend
konečnému vlastníkovi vertikálne 
integrovanej spoločnosti. Manažér 
infraštruktúry nesmie poskytovať úvery 
žiadnym iným právnym subjektom v rámci 
vertikálne integrovaného podniku a žiadny 
iný právny subjekt v rámci vertikálne 
integrovaného podniku nesmie poskytovať 
úvery manažérovi infraštruktúry. 
Akékoľvek služby ponúkané inými 
právnymi subjektmi manažérovi 
infraštruktúry majú základ v zmluvách a 
platí sa za ne trhová cena. Dlhy manažéra 
infraštruktúry sú jednoznačne oddelené od 
dlhov iných právnych subjektov v rámci 
vertikálne integrovaného podniku a tieto 
dlhy sa obsluhujú oddelene. Účty manažéra 
infraštruktúry a iných právnych subjektov 
v rámci vertikálne integrovaného podniku 
sa musia viesť spôsobom, ktorým sa 

3. Príjmy manažéra infraštruktúry sa 
nesmú použiť na financovanie iných 
právnych subjektov v rámci vertikálne 
integrovaného podniku, ale len na 
financovanie činnosti manažéra 
infraštruktúry a na vyplácanie 
primeraných dividend konečnému 
vlastníkovi vertikálne integrovanej 
spoločnosti. Prevody zisku, resp. výsledku 
hospodárenia nie sú v zásade prípustné.
Manažér infraštruktúry nesmie poskytovať 
úvery žiadnym iným právnym subjektom v 
rámci vertikálne integrovaného podniku a 
žiadny iný právny subjekt v rámci 
vertikálne integrovaného podniku nesmie 
poskytovať úvery manažérovi 
infraštruktúry. Akékoľvek služby 
ponúkané inými právnymi subjektmi 
manažérovi infraštruktúry majú základ v 
zmluvách a platí sa za ne trhová cena. Dlhy 
manažéra infraštruktúry sú jednoznačne 
oddelené od dlhov iných právnych 
subjektov v rámci vertikálne integrovaného 
podniku a tieto dlhy sa obsluhujú oddelene. 
Účty manažéra infraštruktúry a iných 
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zabezpečí plnenie týchto ustanovení a 
umožní oddelenie obehu finančných 
prostriedkov manažéra infraštruktúry a 
iných právnych subjektov v rámci 
vertikálne integrovaného podniku.

právnych subjektov v rámci vertikálne 
integrovaného podniku sa musia viesť 
spôsobom, ktorým sa zabezpečí plnenie 
týchto ustanovení a umožní oddelenie 
obehu finančných prostriedkov manažéra 
infraštruktúry a iných právnych subjektov 
v rámci vertikálne integrovaného podniku.

Or. de

Odôvodnenie

V texte by sa mal ešte jednoznačnejšie vyjadriť zákaz prevodov zisku. Ak zostane možnosť 
platby dividend, mal by sa ich rozsah upraviť. Platby dividend, ktoré sa rovnajú prevodu 
výsledku hospodárenia, by mali byť neprípustné.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7b – odsek 3 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Manažér infraštruktúry má dozornú radu 
zloženú zo zástupcov konečných 
vlastníkov vertikálne integrovaného 
podniku.

3. Manažér infraštruktúry má dozornú radu 
zloženú zo zástupcov konečných 
vlastníkov vertikálne integrovaného 
podniku a zástupcov príslušných 
miestnych a regionálnych orgánov, ak 
tieto orgány nie sú už v dozornej rade 
zastúpené.

Or. de

Odôvodnenie

Miestne a regionálne orgány sú významnými aktérmi železničného systému. Treba ich preto 
začleniť do rozhodovacích a kontrolných grémií manažéra infraštruktúry, ktorý má 
prirodzene monopolné postavenie. Orgány sú spojovacím článkom medzi prevádzkovateľmi a 
koncovými zákazníkmi, ktorých potreby dobre poznajú.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
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Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Manažér infraštruktúry má svojich 
vlastných zamestnancov a jeho priestory sú 
oddelené od iných právnych subjektov v 
rámci vertikálne integrovaného podniku. 
Prístup k informačným systémom je 
chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť 
manažéra infraštruktúry. V interných 
pravidlách alebo v zmluvách zamestnancov 
sa jednoznačne obmedzia kontakty s inými 
právnymi subjektmi v rámci vertikálne 
integrovaného podniku na oficiálnu 
komunikáciu spojenú s výkonom funkcií 
manažéra infraštruktúry, ktoré sa 
vykonávajú aj v súlade s inými 
železničnými podnikmi mimo vertikálne 
integrovaného podniku. Presuny 
zamestnancov s výnimkou presunov 
uvedených v písmene c) medzi manažérom 
infraštruktúry a inými právnymi subjektmi 
v rámci vertikálne integrovaného podniku 
sú možné len v prípade, ak možno 
zabezpečiť, že medzi nimi nedôjde k 
výmene citlivých informácií.

5. Manažér infraštruktúry má svojich 
vlastných zamestnancov a jeho priestory sú 
oddelené od iných právnych subjektov v 
rámci vertikálne integrovaného podniku. 
Prístup k informačným systémom je 
chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť 
manažéra infraštruktúry. V interných 
pravidlách alebo v zmluvách zamestnancov 
sa jednoznačne obmedzia kontakty s inými 
právnymi subjektmi v rámci vertikálne 
integrovaného podniku na oficiálnu 
komunikáciu spojenú s výkonom funkcií 
manažéra infraštruktúry, ktoré sa 
vykonávajú aj v súlade s inými 
železničnými podnikmi mimo vertikálne 
integrovaného podniku. Presuny 
zamestnancov s výnimkou presunov 
uvedených v písmene c) medzi manažérom 
infraštruktúry a inými právnymi subjektmi 
v rámci vertikálne integrovaného podniku 
sú možné. Dotknutí zamestnanci sú však 
podľa zvyklostí obchodného práva 
povinní zachovávať obchodné tajomstvá 
súvisiace s ich predchádzajúcimi 
činnosťami.

Or. de

Odôvodnenie

Obmedzenie internej mobility zamestnancov spoločnosti v takomto rozsahu vzbudzuje 
mimoriadne obavy, a to aj z hľadiska ústavného práva. Na zamedzenie nežiaducemu presunu 
citlivých informácií medzi dcérskymi spoločnosťami postačujú prechodné obdobia a 
informačné bariéry. V opačnom prípade by došlo k výraznej strate know-how a pracovných 
skúseností.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7c – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia má právo v primeranej lehote 
požadovať všetky potrebné informácie od 
členského štátu, v ktorom je usadený 
vertikálne integrovaný podnik. Komisia 
uskutočňuje konzultácie s dotknutým 
regulačným orgánom alebo orgánmi a 
prípadne so sieťou regulačných orgánov 
uvedenou v článku 57.

2. Komisia má právo v primeranej lehote 
požadovať všetky potrebné informácie od 
členského štátu, v ktorom je usadený 
vertikálne integrovaný podnik. Komisia 
uskutočňuje konzultácie s dotknutým 
regulačným orgánom alebo orgánmi, s 
relevantnými príslušnými orgánmi a so 
sieťou regulačných orgánov uvedenou v 
článku 57.

Or. de

Odôvodnenie

Podľa zásady subsidiarity a s ohľadom na skutočné vlastnosti železničného systému je 
potrebné zapojiť miestnu úroveň.

Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu obmedziť práva 
prístupu stanovené v článku 10 pre 
železničné podniky, ktoré sú súčasťou 
vertikálne integrovaného podniku, 
ktorého súčasťou je dotknutý manažér 
infraštruktúry, ak Komisia informuje 
členské štáty, že nebola predložená 
žiadosť v súlade s odsekom 1, alebo kým 
Komisia žiadosť nepreskúma alebo ak v 
súlade s postupom uvedeným v článku 62 
ods. 2 rozhodne, že:

vypúšťa sa

a) neboli doručené náležité odpovede na 
žiadosť Komisie o informácie v súlade s 
odsekom 2 alebo
b) dotknutý manažér infraštruktúry 
nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 
7a a 7b alebo
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c) vykonávanie požiadaviek stanovených v 
článkoch 7a a 7b nepostačuje na 
zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
všetky železničné podniky a neexistenciu 
narušenia hospodárskej súťaže v 
členskom štáte, v ktorom je usadený 
dotknutý manažér infraštruktúry.

Or. de

Odôvodnenie

Ak nebola podaná žiadosť o posúdenie nezávislosti alebo Komisia o žiadosti zatiaľ 
nerozhodla, nemali by sa – ako je v rámci právnej praxe zvykom – ešte prijímať žiadne 
sankcie. Je neprimerané, aby postačovalo iba podozrenie z porušenia právnych predpisov. 
V prípade nedostatku informácií postačujú nástroje, ktoré sú v konaní o porušení zmluvy 
obvyklé. Okamžité vylúčenie na základe podozrenia by podnik preventívne trestalo a následne 
by poškodzovalo hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 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.

1. 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 pre 
príslušné regionálne a miestne orgány. 
Zástupcovia členských štátov a členovia 
dotknutého regulačného orgánu sú 
pozývaní na zasadnutia koordinačného 
výboru ako pozorovatelia.

Or. de
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Odôvodnenie

Regionálne a miestne orgány sú dôležitými subjektmi dopravnej politiky a ako také musia byť 
zapájané systematicky, a nie iba v prípade potreby. Musia mať teda členov v koordinačnom 
výbore.

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Manažér infraštruktúry vymenuje zo 
svojich radov zástupcu zodpovedného za 
vzťahy s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi. Tento zástupca musí byť 
schopný v mene manažéra infraštruktúry 
do piatich dní zodpovedať otázky 
miestneho alebo regionálneho orgánu.

Or. de

Odôvodnenie

Posilnenie právomocí manažérov infraštruktúry musí byť sprevádzané aj ich väčšou 
zodpovednosťou na medzinárodnej úrovni prostredníctvom siete manažérov infraštruktúry, 
rovnako však aj na miestnej úrovni. Ako kontaktná osoba musí byť zástupca pre miestne a 
regionálne orgány schopný rýchlo zodpovedať ich otázky.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
manažéri infraštruktúry zapojili do siete a 
spolupracovali v jej rámci s cieľom 
vybudovať železničnú infraštruktúru Únie, 
a najmä zaistiť včasnú a efektívnu 
realizáciu transeurópskej dopravnej siete 

1. Členské štáty do dvoch rokov po 
vykonaní tejto smernice požadujú, aby sa 
manažéri infraštruktúry zapojili do siete a 
spolupracovali v jej rámci s cieľom 
vybudovať železničnú infraštruktúru Únie, 
a najmä zaistiť včasnú a efektívnu 
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vrátane koridorov základnej siete, 
koridorov železničnej nákladnej dopravy 
podľa nariadenia č. 913/2010 a plánu 
zavedenia európskeho systému riadenia 
železničnej dopravy (ERTMS) 
stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EÚ.

realizáciu transeurópskej dopravnej siete 
vrátane koridorov základnej siete, 
koridorov železničnej nákladnej dopravy 
podľa nariadenia č. 913/2010 a plánu 
zavedenia európskeho systému riadenia 
železničnej dopravy (ERTMS) 
stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EÚ, ako
aj zabezpečiť efektívnosť regionálnej 
cezhraničnej spolupráce v železničnej 
doprave.

Or. de

Odôvodnenie

Sieť európskych manažérov infraštruktúry umožňuje riešiť problémy v oblasti cezhraničnej 
dopravnej prevádzky na správnej úrovni. Miestne orgány pritom musia byť zapojené.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno d
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodné slová

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. Toto určenie vykoná(-
ajú) na základe žiadosti, ktorú do dvoch 
mesiacov od oznámenia zamýšľanej služby 
osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 
4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 12

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 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.

1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
(ES) č. 1371/2007 a smernica 2010/40/EÚ, 
členské štáty požadujú 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 verejná alebo 
súkromná právnická osoba alebo združenie 
všetkých železničných podnikov 
prevádzkujúcich služby osobnej dopravy.
Zástupcovia miestnych a regionálnych 
orgánov sú súčasťou tejto právnickej 
osoby alebo združenia a v plnej miere sa 
podieľajú na ich rozhodnutiach.

Or. de

Odôvodnenie

Regióny často uvádzajú problémy so systémami predaja prepravných dokladov na staniciach 
prevádzkovaných etablovanými železničnými podnikmi. Cieľom regiónov je zosúladiť systém 
predaja prepravných dokladov na konkurenčne orientovanom trhu. Povinnosť zapojiť sa do 
vnútroštátneho informačného systému môže prispieť k zvýšeniu atraktívnosti verejnej 
dopravy. V tejto súvislosti sa miestne orgány musia zapájať do riadiacich subjektov tohto 
systému.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 38 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) 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 
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.

(4) 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 12
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 
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. de


