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7.12.2016 A8-0373/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Služby vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 7 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(7) Príslušné orgány by mali vymedziť 

špecifikácie záväzkov vyplývajúcich zo 

služieb vo verejnom záujme vo verejnej 

osobnej doprave. Takéto špecifikácie by 

mali byť v súlade s cieľmi politiky, ako sa 

uvádza v dokumentoch týkajúcich sa 

politiky v oblasti verejnej dopravy v 

členských štátoch. 

(7) Príslušné orgány by mali vymedziť 

špecifikácie záväzkov vyplývajúcich zo 

služieb vo verejnom záujme vo verejnej 

osobnej doprave. Takéto špecifikácie by 

mali byť v súlade s cieľmi politiky, ako sa 

uvádza v dokumentoch týkajúcich sa 

politiky v oblasti verejnej dopravy v 

členských štátoch a ako je schválené 

príslušnými plánmi dopravy prijatými 

príslušnými orgánmi zodpovednými za 

oblasť, v ktorej sú dopravné služby nutné.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Za usmernenia v oblasti svojich dopravných politík sú zodpovedné členské štáty, zatiaľ čo 

právomoc stanoviť záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme podľa svojich 

dopravných plánov majú príslušné orgány oprávnené zadávať verejné zákazky na poskytnutie 

služby v oblasti železničných služieb. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Služby vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 13 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom primerane integrovať 

sociálne a pracovné požiadavky do 

postupov zadávania zmlúv o službách vo 

verejnom záujme v prípade služieb vo 

verejnom záujme v osobnej doprave by 

poskytovatelia služieb vo verejnom záujme 

mali pri plnení zmlúv o službách vo 

verejnom záujme spĺňať požiadavky v 

oblasti sociálneho a pracovného práva, 

ktoré sa uplatňujú v členskom štáte, v 

ktorom sa zadala zmluva o službách vo 

verejnom záujme, a ktoré vyplývajú zo 

zákonov, iných právnych predpisov a 

rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni, ako aj 

na úrovni Únie, a tiež uplatniteľných 

kolektívnych zmlúv, a to za predpokladu, 

že takéto vnútroštátne predpisy a ich 

uplatňovanie sú v súlade s právom Únie. 

(13) S cieľom primerane integrovať 

sociálne a pracovné požiadavky do 

postupov zadávania zmlúv o službách vo 

verejnom záujme v prípade služieb vo 

verejnom záujme v osobnej doprave by 

poskytovatelia služieb vo verejnom záujme 

mali pri plnení zmlúv o službách vo 

verejnom záujme spĺňať požiadavky v 

oblasti sociálneho a pracovného práva, 

ktoré sa uplatňujú v členskom štáte, v 

ktorom sa zadala zmluva o službách vo 

verejnom záujme, a ktoré vyplývajú zo 

zákonov, iných právnych predpisov a 

rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni, ako aj 

na úrovni Únie, a tiež uplatniteľných 

kolektívnych zmlúv. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dodržiavanie práva Únie sa už pripomína v texte, ako aj všetkých príslušných uplatniteľných 

vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch, rozhodnutiach a kolektívnych dohodách 

– netreba uvádzať dodatočné podmienky, ktoré sa už dodržiavajú v každom členskom štáte. 
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7.12.2016 A8-0373/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Služby vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 14 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(14) Ak členské štáty vyžadujú, aby sa 

zamestnanci, ktorých prijal predchádzajúci 

poskytovateľ, presunuli k novo vybranému 

poskytovateľovi služieb vo verejnom 

záujme, takýmto zamestnancom by sa mali 

udeliť práva, na ktoré by mali nárok, ak by 

došlo k presunu v zmysle smernice Rady 

2001/23/ES4. Členské štáty by mali mať 

možnosť prijať takéto ustanovenia. 

(14) Ak členské štáty vyžadujú, aby sa 

zamestnanci, ktorých prijal predchádzajúci 

poskytovateľ, presunuli k novo vybranému 

poskytovateľovi služieb vo verejnom 

záujme, takýmto zamestnancom by sa mali 

udeliť rovnaké práva, na ktoré by mali 

nárok, ak by došlo k presunu v zmysle 

smernice Rady 2001/23/ES4. Členským 

štátom by sa nemalo brániť, aby 

zachovávali podmienky prevodu iných 

práv zamestnancov, než sú práva, na ktoré 

sa vzťahuje smernica 2001/23/ES, a teda 

ak je to vhodné, aby zohľadňovali 

sociálne normy stanovené vnútroštátnymi 

zákonmi, inými právnymi predpismi 

a správnymi opatreniami alebo 

kolektívnymi zmluvami uzatvorenými 

medzi sociálnymi partnermi. 

__________________ __________________ 

4 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 

2001 o aproximácii zákonov členských 

štátov týkajúcich sa zachovania práv 

zamestnancov pri prevodoch podnikov, 

závodov alebo častí podnikov alebo 

závodov (Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16). 

4 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 

2001 o aproximácii zákonov členských 

štátov týkajúcich sa zachovania práv 

zamestnancov pri prevodoch podnikov, 

závodov alebo častí podnikov alebo 

závodov (Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16). 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Príslušné odôvodnenie v nariadení 1370/2007 je jasnejšie a zachováva výsady členských 

štátov v oblasti sociálnych noriem a pracovného práva. 
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7.12.2016 A8-0373/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Služby vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Pozícia Rady 

– 

 

 Návrh na zamietnutie 

 Európsky parlament zamieta pozíciu Rady 

v prvom čítaní. 

Or. en 

 



 

AM\1112166SK.docx  PE596.599v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.12.2016 A8-0373/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Služby vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Pozícia Rady 

Článok 1 – bod 4 – písmeno cNariadenie (ES) č. 1370/2007 

Článok 4 – odsek 6 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

6. Ak príslušné orgány v súlade s 

vnútroštátnym právom vyžadujú od 

poskytovateľov služieb vo verejnom 

záujme splnenie určitých noriem kvality a 

sociálnych noriem alebo stanovenie 

sociálnych a kvalitatívnych kritérií, tieto 

normy a kritériá sa zahrnú do súťažných 

podkladov a do zmlúv o službách vo 

verejnom záujme. So zreteľom na 

dodržanie smernice 2001/23/ES takéto 

súťažné podklady a zmluvy o službách vo 

verejnom záujme podľa potreby obsahujú 

aj informácie o právach a povinnostiach 

týkajúcich sa presunu zamestnancov, 

ktorý uskutočnil predchádzajúci 

poskytovateľ.“; 

6. Bez toho, aby bolo dotknuté 

vnútroštátne právo a právo Únie vrátane 

reprezentatívnych kolektívnych zmlúv 

medzi sociálnymi partnermi, vyžadujú 

príslušné orgány od vybraného 

poskytovateľa služieb vo verejnom 

záujme, aby poskytol zamestnancom 

pracovné podmienky vychádzajúce zo 

záväzných vnútroštátnych, regionálnych 
alebo miestnych sociálnych noriem a aby 

vykonal povinný presun pracovníkov 

v prípade zmeny poskytovateľa. Keď 

k takémuto presunu dôjde, zamestnancom 

prijatým predtým predchádzajúcim 

poskytovateľom na poskytovanie služieb 

sa poskytnú rovnaké práva, aké by mali v 

prípade presunu v zmysle smernice 

2001/23/ES. Ak príslušné orgány 

požadujú, aby poskytovatelia služieb vo 

verejnom záujme spĺňali určité sociálne 

normy, v súťažných podkladoch a vo 

verejných zákazkách na poskytnutie 

služby sa uvedie zoznam dotknutých 

zamestnancov a transparentným 

spôsobom sa uvedú informácie o ich 

zmluvných právach a podmienkach, za 

akých sa zamestnanci považujú za 
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zapojených do poskytovania služieb. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Obnovenie znenia, ako ho prijal Európsky parlament vo svojom prvom čítaní. (P7 TA (2014) 

0148) 
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7.12.2016 A8-0373/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

  

Odporúčanie do druhého čítania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Služby vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Pozícia Rady 

Článok 1 – bod 9 – písmeno bNariadenie (ES) č. 1370/2007 

Článok 8 – odsek 2 a (nový) 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

2a. Zmluvy o službách vo verejnom 

záujme týkajúce sa služieb vo verejnom 

záujme v železničnej osobnej doprave 

zadané priamo na základe iného postupu, 

ako je postup spravodlivej verejnej súťaže, 

a to v období od ... [deň nadobudnutia 

účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia 

st 11198] do 2. decembra 2019, sa môžu 

uplatňovať do skončenia ich platnosti. 

Odchylne od článku 4 ods. 3 doba trvania 

takýchto zmlúv nesmie presiahnuť 10 

rokov okrem prípadov, keď sa uplatňuje 

článok 4 ods. 4; 

2a. Zmluvy o službách vo verejnom 

záujme týkajúce sa služieb vo verejnom 

záujme v železničnej osobnej doprave 

zadané priamo na základe iného postupu, 

ako je postup spravodlivej verejnej súťaže, 

a to v období od ... [deň nadobudnutia 

účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia 

st 11198] do 2. decembra 2019, sa môžu 

uplatňovať do skončenia ich platnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ustanovenia článku 4 ods. 3 a článku 4 ods. 4 sa musia zachovať, pretože sa vzťahujú na 

multimodálne zmluvy, v ktorých železničná a iná koľajová doprava predstavujú viac ako 50 % 

hodnoty dotknutých služieb v súlade s cieľmi ochrany životného prostredia. 

 

 


