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9.11.2011 A7-0367/155 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  155 
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 13 – odsek 2 – pododsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Žiadosti železničných podnikov 
v súvislosti s prístupom k servisnému 
zariadeniu sa môžu zamietnuť len vtedy, 
keď existujú reálne alternatívy, ktoré 
železničným podnikom umožňujú 
prevádzkovať príslušnú službu nákladnej 
alebo osobnej dopravy na tej istej trase v 
hospodársky prijateľných podmienkach. 
Povinnosť preukázať existenciu reálnej 
alternatívy plní prevádzkovateľ servisného 
zariadenia. 

Žiadosti železničných podnikov 
v súvislosti s prístupom k servisnému 
zariadeniu sa môžu zamietnuť len vtedy, 
keď existujú reálne alternatívy, ktoré 
železničným podnikom umožňujú 
prevádzkovať príslušnú službu nákladnej 
alebo osobnej dopravy na tej istej trase v 
hospodársky prijateľných podmienkach. 
Povinnosť preukázať existenciu reálnej 
alternatívy plní regulačný orgán, čím sa 

predíde sporom a oneskoreniam. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V prípade, že prevádzkovateľ v železničnej doprave, ktorý spravuje príslušné servisné 

zariadenie, zamietne prístup, informácie a návrhy v súvislosti s využitím hospodársky 

funkčných alternatívnych trás by mohol mať regulačný orgán. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  156 
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 13 – odsek 2 – pododsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia 
zistí rozpory medzi rôznymi žiadosťami, 
snaží sa ich čo najlepšie zosúladiť. Ak nie 
je dostupná žiadna reálna alternatíva a nie 
je možné uspokojiť všetky žiadosti 
príslušného zariadenia o kapacitu na 
základe preukázaných potrieb, regulačný 
orgán uvedený v článku 55 prijme buď z 

vlastnej iniciatívy, alebo na základe 
sťažnosti vhodné opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby sa primeraná časť 

kapacity vyčlenila pre železničné podniky 

iné ako tie, ktoré sú súčasťou orgánu 

alebo firmy, ku ktorej patrí 

prevádzkovateľ zariadenia. Na obdobie 5 

rokov od začatia prevádzky však môžu byť 

novo vybudované údržbárske a iné 
technické zariadenia vyvinuté pre 
špecifické nové koľajové vozidlá 
vyhradené na používanie jedného 
železničného podniku. 

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia 
zistí rozpory medzi rôznymi žiadosťami, 
snaží sa ich čo najlepšie zosúladiť. Ak nie 
je dostupná žiadna reálna alternatíva a nie 
je možné uspokojiť všetky žiadosti 
príslušného zariadenia o kapacitu na 
základe preukázaných potrieb, regulačný 
orgán uvedený v článku 55 prijme na 
základe sťažnosti vhodné opatrenia. 
Údržbárske a iné technické zariadenia 
vyvinuté pre špecifické nové koľajové 
vozidlá začlenené do verejnej zákazky na 
poskytnutie služby podľa nariadenia (ES) 

č. 1370/2007 však môžu byť vyhradené 
pre zmluvného prevádzkovateľa počas 

trvania zákazky. V iných prípadoch môžu 

byť tieto zariadenia vyhradené na 
používanie jedného železničného podniku 
na obdobie desiatich rokov od začatia 

prevádzky. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Kroky, ktoré by prípadne podnikol regulačný orgán, by mali zohľadniť časový rámec a ľudské 

zdroje dostupné v požadovanom zariadení. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  157 
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 13 – odsek 2 – pododsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Ak sa servisné zariadenie nepoužíva 

aspoň dva roky za sebou, jeho majiteľ ho 

ponúkne na lízing alebo prenájom. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Stráca význam vzhľadom na všetky ustanovenia, ktoré zaručujú právo na prístup 

k železničným zariadeniam. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  158 
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 31 – odsek 3 – pododsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V súlade s postupom uvedeným v článku 

60 môže byť príloha VIII bod 1 zmenená 

a doplnená vzhľadom na získané 

skúsenosti. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ide o podstatný prvok, ktorý nepatrí do postupu delegovaných aktov. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  159 
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 31 – odsek 5 – pododsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V súlade s postupom uvedeným v článku 

60 môže byť príloha VIII bod 2 zmenená 

a doplnená vzhľadom na získané 

skúsenosti, a to najmä s cieľom určiť 

prvky diferencovaných poplatkov za 

infraštruktúru. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ide o podstatný prvok, ktorý nepatrí do postupu delegovaných aktov. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  160 
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 56 – odsek 8 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Regulačný orgán má právomoc 

vykonávať audity alebo iniciovať externé 

audity v prípade manažérov infraštruktúry 

a prípadne v železničných podnikoch, aby 

overil dodržiavanie súladu 

s ustanoveniami o oddelení výkazov 

uvedenými v článku 6. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Uskutočňovanie celkových auditov všetkých činností manažéra infraštruktúry a železničných 

podnikov je mimo rozsahu zodpovednosti regulačného orgánu, zatiaľ čo úlohou regulačného 

orgánu je riešiť prípadné spory, úlohou príslušných parlamentných orgánov je posudzovať 

správne vykonávanie ustanovení smerníc, ktoré transponovali do svojich legislatívnych 

rámcov. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  161 
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 56 – odsek 8 – pododsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V súlade s postupom uvedeným v článku 

60 môže byť príloha X zmenená a 

doplnená vzhľadom na získané 

skúsenosti. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ide o podstatný prvok, ktorý nepatrí do postupu delegovaných aktov. 
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