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9.11.2011 A7-0367/145 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  145 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 2 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Kapitola II sa neuplatní na  železničné 
podniky, ktoré prevádzkujú  mestskú 

dopravu, prímestskú dopravu alebo 

regionálnu dopravu. 

1. Táto smernica sa uplatňuje 
na železničné podniky prevádzkujúce 
vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu s 

výnimkou iných druhov koľajovej 

dopravy, ako je metro alebo električková 

doprava. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nevyhnutné je objasnenie rozsahu pôsobnosti, pretože regionálna a prímestská doprava je 
často prevádzkovaná na železničnej infraštruktúre a železničnými podnikmi. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  146 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Členské štáty môžu z uplatňovania 
kapitoly III  vyňať: 

2. Členské štáty môžu z uplatňovania 
kapitoly III v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi právnymi predpismi v 

oblasti podmienok bezpečnej prevádzky 
vyňať: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Každý členský štát má zodpovednosť zabezpečiť dodržiavanie všetkých platných pravidiel o 
bezpečnosti a prevádzke v železničnej doprave v rámci svojich vnútroštátnych právnych 
predpisov, aj keď v niektorých prípadoch ukladá výnimky. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  147 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 2 – odsek 3 – písmeno b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) siete určené len na mestskú alebo 
prímestskú železničnú  osobnú dopravu; 

b) siete používané len na mestskú alebo 
prímestskú železničnú osobnú dopravu, a 
to len jedným železničným podnikom, na 

ktorý sa nevzťahujú ustanovenia odseku 

1, a pokiaľ o pridelenie kapacity na 

uvedenej sieti nepožiada popri uvedenom 

železničnom podniku aj ďalší žiadateľ; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Objasnenie toho, aký druh regionálnej siete a služieb osobnej dopravy možno vyňať, pokiaľ 
sa na ne vzťahujú ustanovenia odseku 1. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  148 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 3 – bod 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(6) „mestská a prímestská doprava  
“znamená dopravné služby realizované s 
cieľom splnenia dopravných potrieb 
mestského centra alebo aglomerácie spolu 
s  dopravnými potrebami medzi takým 
centrom alebo aglomeráciou a oblasťami, 
ktoré ich obklopujú; 

(6) „mestská a prímestská doprava“ 
znamená železničné služby realizované na 
sieti inej, než je sieť druhov koľajovej 

dopravy, ako je metro alebo električková 

doprava,  v záujme splnenia dopravných 
potrieb mestského centra alebo 
aglomerácie spolu s dopravnými potrebami 
medzi takým centrom alebo aglomeráciou 
a oblasťami, ktoré ich obklopujú; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Objasnenie potrebné na určenie súvisiacich železničných sietí a príslušných železničných 
služieb prevádzkovaných na týchto sieťach. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  149 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 3 – bod 12 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(12) „žiadateľ“ znamená železničný podnik 
a ďalšie osoby alebo právne subjekty, ako 

sú príslušné  orgány podľa nariadenia 

(ES) č. 1370/2007 , odosielatelia, špeditéri 

a prevádzkovatelia kombinovanej dopravy 

, ktorí majú verejný alebo komerčný 
záujem na získaní kapacity infraštruktúry; 

(12) „žiadateľ“ znamená licencovaný 
železničný podnik, ktorý má verejný alebo 
komerčný záujem na získaní kapacity 
infraštruktúry s cieľom prevádzkovať 

služby železničnej dopravy; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na základe komplexných technických znalostí potrebných na udržanie rezervnej kapacity v 
záujme predídenia akémukoľvek zneužitiu alebo obchodovaniu s trasami je oprávneným 
žiadateľom licencovaný železničný podnik. Akékoľvek ďalšie rozšírenie na iných žiadateľov s 
výnimkou železničných podnikov, ako sú špeditéri alebo poskytovatelia balíkových služieb, nie 
je v zhode s ustanovením článku 15 nariadenia EÚ 913/2010. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  150 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 5 – názov 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Riadenie železničných podnikov podľa 
obchodných zásad 

Riadenie železničných podnikov 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aj služby v rámci železničnej dopravy patria k službám všeobecného záujmu, a preto nie sú 
obmedzené len na komerčné zásady, na ktoré sa už členské štáty vo svojich rozhodnutiach 
neodvolávajú, keď stanovujú povinnosti v oblasti verejnej služby. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  151 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Členské štáty umožnia, aby železničné 
podniky prispôsobili svoje činnosti trhu, 
a  tie činnosti, za ktoré budú zodpovedné 
ich riadiace orgány, mohli riadiť  tak, aby 
efektívne a primerané služby 
v požadovanej kvalite ponúkali s čo 

najnižšími možnými nákladmi. 

Členské štáty umožnia, aby železničné 
podniky prispôsobili svoje činnosti trhu 
a poskytovali spoľahlivé, efektívne 
a primerané služby vrátane plnenia 
záväzkov služieb vo verejnom záujme v 

rámci železničnej dopravy ako služby vo 

verejnom záujme. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zabezpečenie toho, aby železničné podniky boli primerane orientované na trh, nesmie mať 
vplyv na ich povinnosti v oblasti poskytovania služieb všeobecného záujmu v rámci zmluvy 
uzatvorenej s príslušným členským štátom. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  152 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Ak členský štát priamo alebo nepriamo 

vlastní alebo kontroluje železničný 

podnik, jeho kontrolné práva v súvislosti 

s riadením nepresahujú rámec práv 

týkajúcich sa riadenia, ktoré majú 

akcionári v súkromných akciových 

spoločnostiach na základe vnútroštátneho 

obchodného práva. Ako sa uvádza 

v odseku 3, politické usmernenia, ktoré 

štát môže určiť pre spoločnosti v kontexte 

výkonu kontroly zo strany akcionárov, 

môžu mať len všeobecný charakter a 

nesmú zasahovať do osobitných 

obchodných rozhodnutí riadenia. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Úplnú zodpovednosť nesie správna rada, ktorá bude rešpektovať vôľu akcionárov a 
vykonávať náležité výkonné usmernenia. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  153 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 11 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu obmedziť právo 
prístupu stanovené  v článku 10 
k dopravným službám medzi miestom 
odchodu a miestom určenia, na ktoré sa 
vzťahuje jedna alebo viac verejných 
zákaziek na poskytnutie služby  , ktoré sú 
v súlade s platnými právnymi predpismi 
Únie  . Takéto obmedzenie nemôže svojím 
účinkom obmedziť právo nechať 
cestujúcich nastúpiť na akejkoľvek stanici 
umiestnenej na medzinárodnej trase 
a nechať ich vystúpiť na inej stanici 
vrátane staníc umiestnených v tom istom 
členskom štáte okrem prípadu, ak by výkon 
tohto práva narušil hospodársku 
rovnováhu verejnej zákazky na poskytnutie 
služby. 

1. Členské štáty alebo príslušné miestne 

orgány, ktoré uzatvárajú verejnú zákazku 

na poskytnutie služby, môžu obmedziť 
právo prístupu stanovené v článku 10 
k dopravným službám medzi miestom 
odchodu a miestom určenia, na ktoré sa 
vzťahuje jedna alebo viac verejných 
zákaziek na poskytnutie služby, ktoré sú 
v súlade s platnými právnymi predpismi 
Únie. Takéto obmedzenie nemôže svojím 
účinkom obmedziť právo nechať 
cestujúcich nastúpiť na akejkoľvek stanici 
umiestnenej na medzinárodnej trase 
a nechať ich vystúpiť na inej stanici 
vrátane staníc umiestnených v tom istom 
členskom štáte okrem prípadu, ak by výkon 
tohto práva narušil sociálno-ekonomickú 
rovnováhu a ciele politiky súdržnosti 
stanovené vo verejnej zákazke na 
poskytnutie služby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Sociálna politika súdržnosti a súvisiace ciele v oblasti dopravy uvedené vo verejnej zákazke 
na poskytnutie služby sa musia zohľadniť pri rozhodovaní o práve na prístup alebo práve 
nechať cestujúcich nastúpiť. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  154 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh smernice 
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

To, či by sa narušila hospodárska 

rovnováha verejnej zákazky na 

poskytnutie služby, určí príslušný 
regulačný orgán alebo orgány uvedené 
v článku 55 na základe objektívnej 
ekonomickej analýzy a na základe vopred 
určených kritérií, po podaní žiadosti zo 
strany ktorýmkoľvek z nasledujúcich 
subjektov  : 

Príslušný regulačný orgán alebo orgány 
uvedené v článku 55 môžu byť požiadané 

o prijatie rozhodnutia v prípade sporu 

týkajúceho sa rozhodnutia prijatého 

orgánom podľa ustanovení odseku 1 

tohto článku na základe objektívnej 
analýzy a vopred určených kritérií a po 
podaní žiadosti zo strany ktoréhokoľvek z 
nasledujúcich subjektov: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Regulačný orgán je požiadaný o intervenciu len v prípade sporov. 

 
 


