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Pozměňovací návrh  162 
Michael Cramer, Isabelle Durant 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Jednotný evropský železniční prostor 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Návrh směrnice 
Článek 13 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 Článek 13 

Podmínky přístupu ke službám Podmínky přístupu ke službám 

1. Železniční podniky mají na 
nediskriminačním základě nárok na 
minimální přístupový balík stanovený  v 
příloze III bodě 1. 

1. Provozovatelé infrastruktury poskytují 
železničním podnikům na 
nediskriminačním základě minimální 
přístupový balík stanovený v příloze III 
bodě 1. 

2. Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou 
poskytovány všemi provozovateli 
dopravních zařízení  nediskriminačním 
způsobem . 

2. Provozovatelé dopravních zařízení 
poskytují všem železničním podnikům 
přístup k zařízením uvedeným v příloze III 
bodu 2, včetně přístupu k tratím a ke 
službám poskytovaným v těchto zařízeních 
nediskriminačním způsobem, na což bude 
v souladu s článkem 56 dohlížet regulační 
subjekt. 

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení náleží k subjektu nebo podniku, 
který je rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde o 
právní, organizační a rozhodovací stránku.  

V případě, že provozovatel dopravního 
zařízení uvedeného v příloze 3 bodě 2 
náleží k subjektu nebo podniku, který je 
rovněž činný a má dominantní 
postavení nejméně na jednom trhu služeb 
železniční dopravy, pro nějž je zařízení 
využíváno, je provozovatel organizován 
takovým způsobem, že je nezávislý na 
tomto subjektu či podniku, pokud jde 
o organizační a rozhodovací stránku. 
Provozovatel dopravního zařízení a tento 
subjekt nebo podnik mají oddělené 
účetnictví, včetně oddělených rozvah 
a výkazů zisků a ztrát. 

Žádosti železničních podniků o přístup k Žádosti železničních podniků o přístup 
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dopravním zařízením lze odmítnout, pouze 
pokud existují životaschopné alternativy 
umožňující podnikům provozovat 
příslušnou nákladní či osobní dopravu na 
téže trase za ekonomicky přijatelných 
podmínek. Důkazní břemeno týkající se 
existence životaschopné alternativy nese 
provozovatel dopravního zařízení. 

k dopravním zařízením jsou řešeny do čtyř 
týdnů a lze je odmítnout, pouze pokud 
dopravní zařízení má nedostatečnou 
zbývající kapacitu k uspokojení těchto 
žádostí nebo pokud existují životaschopné 
alternativy umožňující podnikům 
provozovat příslušnou nákladní či osobní 
dopravu na téže trase za ekonomicky 
přijatelných podmínek. V případě 
odmítnutí přístupu ke svému zařízení 
navrhne provozovatel dopravního zařízení 
ekonomicky a technicky životaschopnou 
alternativu a toto odmítnutí písemně 
odůvodní. Odmítnutí nezavazuje 
provozovatele zařízení, aby investoval do 
zdrojů nebo zařízení s cílem vyhovět všem 
žádostem železničních podniků. 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech 
požadavků. Pokud není dostupná žádná 
životaschopná alternativa a není možné 
vyhovět všem požadavkům na kapacitu 
příslušného zařízení na základě 
prokázaných potřeb, přijme regulační 
subjekt uvedený v článku 55 z vlastní 
iniciativy nebo na základě stížnosti 
přiměřená opatření, aby zajistil, že je 
příslušná část kapacity vyčleněna 
železničním podnikům jiným než těm, 
které jsou součástí subjektu nebo podniku, 
k němuž rovněž náleží provozovatel 
zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro 
údržbu nebo nově vybudovaná jiná 
technická zařízení určená pro konkrétní 
nová kolejová vozidla však mohou být na 
dobu pěti let od jejich uvedení do provozu 
vyhrazena pro potřeby jednoho 
železničního podniku. 

Pokud provozovatel dopravního zařízení 
zjistí rozpory mezi různými požadavky, 
využije veškerou svoji zbývající kapacitu a 
navrhne co možná nejlepší uspokojení 
všech nových požadavků. Pokud není 
dostupná žádná životaschopná alternativa a 
není možné vyhovět všem novým 
požadavkům na kapacitu příslušného 
zařízení na základě prokázaných potřeb, 
přijme regulační subjekt uvedený v článku 
55 z vlastní iniciativy nebo na základě 
stížnosti žadatele a při zohlednění potřeb 
všech zúčastněných stran přiměřená 
opatření, aby zajistil, že je příslušná část 
zbývající kapacity vyčleněna jiným 
železničním podnikům než těm, které jsou 
součástí subjektu nebo podniku, k němuž 
náleží provozovatel zařízení, aniž by byly 
dotčeny jeho případné povinnosti v oblasti 
služeb veřejného zájmu.  

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích 
let, nabídne jeho vlastník provozování 
zařízení formou nájmu nebo pronájmu. 

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno 
po dobu nejméně jednoho roku 
a železniční podniky projevily vůči 
provozovateli tohoto zařízení zájem 
o přístup k tomuto zařízení na základě 
prokázaných potřeb, nabídne jeho vlastník 
provozování zařízení formou nájmu nebo 



 

AM\883267CS.doc  PE472.775v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

pronájmu za účelem provozování činnosti 
související s odvětvím železniční dopravy, 
pokud provozovatel takového zařízení 
neprokáže, že probíhající proces přeměny 
brání jeho použití železničním podnikem. 

3. Pokud provozovatel infrastruktury 
nabízí některé ze služeb uvedených 
v příloze III bodu 3 jako doplňkové služby, 
poskytne je nediskriminačním způsobem  
každému železničnímu podniku na 
požádání. 

3. Pokud provozovatel služeb nabízí 
některé ze služeb uvedených v příloze III 
bodu 3 jako doplňkové služby, poskytne je 
nediskriminačním způsobem  každému 
železničnímu podniku na požádání. 

4. Železniční podniky mohou od 
provozovatele infrastruktury nebo od 
jiných dodavatelů požadovat další 
pomocné služby uvedené v příloze III bodu 
4. Provozovatel infrastruktury není povinen 
tyto služby poskytovat. 

4. Železniční podniky mohou 
od provozovatele infrastruktury nebo 
od jiných provozovatelů dopravních 
zařízení požadovat další pomocné služby 
uvedené v příloze III bodu 4. Provozovatel 
infrastruktury není povinen tyto služby 
poskytovat. 

5. Příloha III může být s ohledem na 
zkušenosti změněna postupem uvedeným 
v článku 60. 

 

 1 Úř. věst. L 84, 26.3.2008, s. 132. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nezbytné zachovat přístup k zařízením pro údržbu, aby nevzniklo riziko, že bude vážně 

narušena kvalita stávajících služeb železniční dopravy, nebo ohrožena schopnost stávajících 

provozovatelů plnit jejich povinnosti v oblasti služeb veřejného zájmu. 

 
 


