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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se 
Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování 
mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi 
oběma zeměmi
(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2019)0223),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 2 odst. 1 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0002/2019),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 
20191,

– po konzultaci s Výborem regionů, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0000/2019),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

1 Úř. věst C…(dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Toto rozhodnutí bylo navrženo v reakci na žádost Itálie, aby byla v souladu s čl. 2 odst. 1 
SFEU zmocněna k vyjednání a uzavření dvoustranné dohody o silniční dopravě se 
Švýcarskem za účelem povolení kabotáže během provozování osobní autokarové a 
autobusové dopravy v příslušných příhraničních oblastech obou zemí. Na zasedání Výboru 
pro pozemní dopravu EU-Švýcarsko, které se konalo v červnu 2018, Švýcarsko Komisi 
sdělilo, že má o takovou dohodu rovněž zájem. 

Navrhovaná kabotáž uvnitř Unie dopravci ze třetích zemí, kteří nejsou držiteli licence 
Společenství, ovlivňuje fungování vnitřního trhu autokarové a autobusové dopravy, jak byl 
vytvořen nařízením (ES) č. 1073/2009. Tato kabotáž má rovněž dopady na dohodu o pozemní 
dopravě mezi EU a Švýcarskem, podle níž není kabotáž povolena, s výjimkou případů, kdy 
dvoustranné dohody mezi členskými státy a Švýcarskem, které již byly v platnosti v době 
uzavření této dohody, zakládají příslušná práva (žádné dohody však kabotážní práva 
nestanovily). K dnešnímu dni uzavřela takovouto dohodu povolující kabotáž se Švýcarskem 
pouze Francie (jedná se o dvoustrannou dohodu, která byla revidována v roce 2007).

Závazky plánované Itálií spadají do výlučné pravomoci Unie. V souladu s čl. 2 odst. 1 SFEU 
však může Unie zmocnit členské státy, aby jednaly v oblastech, v nichž má výlučnou 
pravomoc. Toto zmocnění musí udělit normotvůrce Unie v souladu s legislativním postupem 
podle článku 91 SFEU. 

Zpravodaj konstatuje, že podle návrhu Komise podléhá zmocnění těmto podmínkám: nesmí 
zakládat diskriminaci mezi dopravci usazenými v Unii a nesmí narušovat hospodářskou 
soutěž. Příslušná kabotáž má rovněž jasně omezené zeměpisné pokrytí, neboť by byla 
povolena pouze v příhraničních oblastech Itálie, které jsou upřesněny ve znění navrhovaného 
rozhodnutí (oblasti Piemont a Lombardie a autonomní oblasti Valle d’Aosta a Trentino-Alto 
Adige), a v rámci provozování autokarové a autobusové dopravy mezi Itálií a Švýcarskem.

Zpravodaj navrhuje podpořit návrh Komise, protože by zdokonalil přeshraniční spojení 
veřejnou dopravou mezi oběma zeměmi, učinil cestování autobusem a autokarem 
dostupnějším a lákavějším a rozšířil paletu možností lidí žijících a pracujících na obou 
stranách hranice.


