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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  162 
Michael Cramer, Isabelle Durant 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

článok 13 článok 13 

Podmienky prístupu k službám Podmienky prístupu k službám 

1. Železničné podniky majú na 
nediskriminačnom základe nárok na 
minimálny prístupový balík uvedený  
v prílohe III bode 1. 

1. Manažéri infraštruktúry zabezpečia 
všetkým železničným podnikom na 
nediskriminačnom základe minimálny 
prístupový balík uvedený v prílohe III bode 
1. 

2. Služby uvedené v bode 2 prílohy III 
poskytujú  nediskriminačným spôsobom 
všetci prevádzkovatelia servisných 
zariadení  . 

2. Prevádzkovatelia servisných zariadení 
umožnia všetkým železničným podnikom 
prístup vrátane traťového prístupu 
k zariadeniam uvedeným v bode 2 prílohy 
III a k službám poskytovaným v týchto 
zariadeniach nediskriminačným spôsobom 
pod dohľadom regulačného orgánu, ako 
sa ustanovuje v článku 56. 

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia 
patrí k orgánu alebo firme, ktorá je tiež 
aktívny a má dominantné postavenie aspoň 
na jednom z trhov so službami železničnej 
dopravy, na ktorom sa zariadenie využíva, 
prevádzkovateľ musí byť svojou právnou 
formou, organizačne a rozhodovacími 
právomocami nezávislý od tohto orgánu 
alebo firmy.  

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia 
uvedeného v prílohe III bode 2 patrí k 
orgánu alebo firme, ktorá je tiež aktívna a 
má dominantné postavenie aspoň na 
jednom z trhov so službami železničnej 
dopravy, na ktorom sa zariadenie využíva, 
prevádzkovateľ musí byť svojou 
organizačnou formou a rozhodovacími 
právomocami nezávislý od tohto orgánu 
alebo firmy. Prevádzkovateľ servisného 
zariadenia a tento orgán alebo firma 
musia mať oddelené účty vrátane 
osobitných súvah a výkazov ziskov a strát. 

Žiadosti železničných podnikov 
v súvislosti s prístupom k servisnému 

Žiadosti železničných podnikov 
v súvislosti s prístupom k servisnému 
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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. 

zariadeniu sa vybavia do štyroch týždňov a 
môžu sa zamietnuť len vtedy, keď servisné 
zariadenia nemajú dostatok voľnej 
kapacity na uspokojenie tejto požiadavky 
alebo keď existujú reálne alternatívy, ktoré 
železničným podnikom umožňujú 
prevádzkovať príslušnú službu nákladnej 
alebo osobnej dopravy na tej istej trase v 
hospodársky prijateľných podmienkach. 
Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia 
zamietne prístup k tomuto zariadeniu, 
musí navrhnúť hospodársky a technicky 
schodnú alternatívu, ak taká existuje, 
a písomne zdôvodniť svoje zamietnutie. 
Prevádzkovateľovi servisného zariadenia 
sa zamietnutím neukladá povinnosť 
investovať do zdrojov alebo zariadení s 
cieľom vyhovieť všetkým žiadostiam 
železničných podnikov. 

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, 
využije všetky svoje voľné kapacity, aby 
navrhol , ako najlepšie zosúladiť všetky 
nové žiadosti. Ak nie je dostupná žiadna 
reálna alternatíva a nie je možné uspokojiť 
všetky nové žiadosti príslušného zariadenia 
o kapacitu na základe preukázaných 
potrieb, regulačný orgán uvedený v článku 
55 prijme buď z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe sťažnosti žiadateľa vhodné 
opatrenia s prihliadnutím na potreby 
všetkých príslušných zúčastnených strán s 
cieľom zabezpečiť, aby sa primeraná časť 
voľnej kapacity vyčlenila pre železničné 
podniky iné ako tie, ktoré sú súčasťou 
orgánu alebo firmy, ku ktorej patrí 
prevádzkovateľ zariadenia, bez toho, aby 
boli dotknuté jeho prípadné povinnosti 
poskytovať služby vo verejnom záujme.  

 
Ak sa servisné zariadenie nepoužíva aspoň 
dva roky za sebou, jeho majiteľ ho 
ponúkne na lízing alebo prenájom. 

Ak sa servisné zariadenie nepoužíva aspoň 
rok a železničný podnik prejavil 
prevádzkovateľovi danej služby svoj 
záujem o prístup k tomuto zariadeniu na 
základe preukázaných potrieb, jeho 
majiteľ ho ponúkne na lízing alebo 
prenájom na činnosti súvisiace so 
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železničným odvetvím, okrem prípadov, 
keď prevádzkovateľ takéhoto zariadenia 
preukáže, že pretrvávajúci proces 
prestavby bráni tomu, aby ho využíval 
niektorý zo železničných podnikov. 

3. Ak manažér infraštruktúry ponúka 
niektoré zo služieb opísaných v bode 3 
prílohy III ako doplnkové služby, poskytne 
ich na žiadosť železničného podniku 
nediskriminačným spôsobom . 

3. Ak prevádzkovateľ služby ponúka 
niektoré zo služieb opísaných v bode 3 
prílohy III ako doplnkové služby, poskytne 
ich na žiadosť železničného podniku 
nediskriminačným spôsobom . 

4. Železničné podniky môžu požadovať od 
manažéra infraštruktúry alebo od iných 
poskytovateľov ďalšie vedľajšie služby 
uvedené v bode 4 prílohy III. Manažér 
infraštruktúry nie je povinný takéto služby 
poskytnúť. 

4. Železničné podniky môžu požadovať od 
manažéra infraštruktúry alebo od iných 
prevádzkovateľov servisného 
zariadenia ďalšie vedľajšie služby uvedené 
v bode 4 prílohy III. Manažér 
infraštruktúry nie je povinný takéto služby 
poskytnúť. 

5. V súlade s postupom uvedeným 
v článku 60 sa môže príloha III zmeniť a 
doplniť vzhľadom na získané skúsenosti. 

 

 1Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008, s. 132. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité zachovať prístup k údržbárskym zariadeniam, aby nevzniklo riziko závažného 

narušenia kvality existujúcich železničných dopravných služieb a aby sa nenarušila schopnosť 

etablovaných prevádzkovateľov plniť svoje povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme. 

 
 


