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Pozměňovací návrh 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V posledním desetiletí nebyl růst 
přepravy cestujících po železnici 
dostatečně vysoký, aby ve srovnání s 
automobilovou a leteckou dopravou 
dokázal zvýšit svůj podíl na celkové 
dopravě. Podíl přepravy cestujících po 
železnici v Evropské unii zůstává s 6 % 
víceméně stabilní. Služby v přepravě 
cestujících po železnici nedrží tempo s 
vývojem v oblasti dostupnosti a kvality.

(1) V posledním desetiletí nebyl růst 
přepravy cestujících po železnici 
dostatečně vysoký, aby ve srovnání s 
automobilovou a leteckou dopravou 
dokázal zvýšit svůj podíl na celkové 
dopravě. Podíl přepravy cestujících po 
železnici v Evropské unii zůstává s 6 % 
víceméně stabilní. Služby v přepravě 
cestujících po železnici nedrží tempo s 
vývojem v oblasti dostupnosti a kvality. 
Nicméně země, které otevřely svůj trh 
hospodářské soutěži díky kombinaci práv 
otevřeného přístupu a závazků veřejné 
služby, zaznamenaly nárůst zaměstnanosti 
v železničním odvětví a zvýšení počtu 
osobokilometrů, čímž došlo k vytvoření 
nových pracovních příležitostí 
v železničním odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Trh Unie v oblasti mezinárodních 
služeb v přepravě cestujících po železnici 
je od roku 2010 otevřen hospodářské 
soutěži. Kromě toho některé členské státy 
otevřely své služby vnitrostátní přepravy 
cestujících hospodářské soutěži, a to buď 
zavedením práv otevřeného přístupu,

(2) Trh Unie v oblasti mezinárodních 
služeb v přepravě cestujících po železnici 
je od roku 2010 otevřen hospodářské 
soutěži. Kromě toho některé členské státy 
otevřely své služby vnitrostátní přepravy 
cestujících hospodářské soutěži, a to buď 
zavedením práv otevřeného přístupu, 
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organizováním nabídkových řízení či obou 
opatření.

organizováním nabídkových řízení či obou 
opatření, přičemž zároveň dodržely 
protokol č. 26 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Za účelem zajištění vysoké kvality 
služeb pro cestující a zároveň splnění cílů 
politiky v oblasti veřejné přepravy 
cestujících by měla být práva otevřeného 
přístupu pravidlem spolu s povinnými 
nabídkovými řízeními na smlouvy o 
veřejných službách.

Or. en

Odůvodnění

Provoz s otevřeným přístupem je založen výhradně na komerčních výsledcích a spokojenosti 
cestujících, takže může nejlépe poskytnout vysokou kvalitu služeb.

Pozměňovací návrh 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Přímé uzavření smlouvy o veřejných 
službách by se mělo omezovat na zvláštní 
podmínky, jako je riziko přerušení 
poskytování služeb, a proto by mělo být 
časově omezeno.

Or. en
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Odůvodnění

Přímo uzavřené smlouvy by měly být výjimkou, a ne pravidlem.

Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Když příslušné orgány organizují 
veřejné služby v přepravě cestujících, musí 
zajistit, že závazky veřejné služby a 
územní působnost smluv o veřejných 
službách jsou vhodné, nezbytné a 
proporcionální, aby dosáhly cílů politiky 
veřejné přepravy cestujících na jejich 
území. Tato politika by měla být stanovena 
v plánech veřejné dopravy a ponechávat 
prostor pro tržní dopravní řešení. Postup 
vymezování plánů veřejné dopravy a 
závazků veřejné služby by měl být pro 
příslušné zúčastněné strany, včetně 
potenciálních subjektů vstupujících na trh, 
transparentní.

(4) Když příslušné orgány organizují 
veřejné služby v přepravě cestujících, musí 
zajistit, že závazky veřejné služby a 
územní působnost smluv o veřejných 
službách jsou vhodné, nezbytné a 
proporcionální, aby dosáhly cílů politiky 
veřejné přepravy cestujících na jejich 
území, a také musí zajistit, aby byly 
dodrženy sociální cíle SEU, Listiny 
základních práv, protokolu č. 26 ke SFEU 
a Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením. Tato politika by 
měla být stanovena v multimodálních 
plánech veřejné dopravy a ponechávat 
prostor pro dopravní řešení založená na 
potřebách uživatelů, včetně rodin, seniorů 
a osob se zdravotním postižením.  Postup 
vymezování takových multimodálních 
plánů veřejné dopravy a závazků veřejné 
služby by měl zahrnovat ekonomický, 
sociální a ekologický rozměr a být pro 
příslušné zúčastněné strany, včetně 
potenciálních subjektů vstupujících na trh, 
transparentní.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby zajistily solidní financování k 
dosažení cílů plánů veřejné dopravy, musí 
příslušné orgány stanovit závazky veřejné 
služby tak, aby dosáhly cílů veřejné 
dopravy nákladově efektivním způsobem 
při zohlednění kompenzace za čistý 
finanční dopad těchto závazků, a musí 
zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost 
veřejné dopravy poskytované v rámci 
smluv o veřejných službách.

(5) Aby zajistily solidní financování k 
dosažení cílů plánů veřejné dopravy, musí 
příslušné orgány stanovit závazky veřejné 
služby tak, aby dosáhly cílů veřejné 
dopravy vysoce kvalitním a nákladově 
efektivním způsobem při zohlednění 
kompenzace za čistý finanční dopad těchto 
závazků, a musí zajistit dlouhodobou 
finanční udržitelnost veřejné dopravy 
poskytované v rámci smluv o veřejných 
službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Nabídková řízení založená na zásadě 
nejnižší ceny vedou k sociálnímu 
dumpingu, který je často spojen 
s nejlevnějšími nabídkami a šetří na úkor 
zaměstnanců: nižší mzdy, delší pracovní 
doba, menší počet pracovníků. O formě 
nabídkového řízení musí rozhodovat 
členské státy, aby se zajistilo, že bude 
založeno na kritériích kvality spíše než 
nejnižší ceny a že zohlední národní 
specifika.

Or. de

Odůvodnění

Příslušné orgány musí mít svobodnou volbu mezi přímým uzavřením smlouvy a nabídkovým 
řízením.
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Pozměňovací návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Je třeba zajistit, aby nákladové 
efektivnosti nebylo dosaženo na úkor 
kvality poskytované služby nebo na úkor 
pracovních podmínek zaměstnanců; za 
tímto účelem musí být do nabídkových 
řízení zahrnuta sociální kritéria.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je zvláště důležité, aby příslušné 
orgány splňovaly tato kritéria pro závazky 
veřejné služby a působnost smluv o 
veřejných službách, má-li trh veřejné 
přepravy cestujících po železnici fungovat 
hladce, neboť doprava s otevřeným 
přístupem musí být se smlouvami o 
veřejných službách řádně koordinována. Z
toho důvodu by nezávislý regulační subjekt 
v oblasti železniční dopravy měl zajistit 
správné uplatňování a transparentnost 
tohoto postupu.

(6) Je zvláště důležité, aby příslušné 
orgány splňovaly tato kritéria pro závazky 
veřejné služby a působnost smluv o
veřejných službách, má-li trh veřejné 
přepravy cestujících po železnici fungovat 
hladce a plnit potřeby svých zákazníků a 
zároveň dodržovat práva zaměstnanců 
v tomto odvětví, neboť doprava s 
otevřeným přístupem musí být se 
smlouvami o veřejných službách řádně 
koordinována. Z toho důvodu by nezávislý 
regulační subjekt v oblasti železniční 
dopravy měl zajistit správné uplatňování a 
transparentnost tohoto postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Některé horní hranice pro přímé 
uzavírání smluv o veřejných službách je 
třeba u železniční dopravy přizpůsobit 
konkrétním hospodářským podmínkám, za 
nichž nabídková řízení v tomto odvětví 
probíhají.

(9) Některé horní hranice pro přímé 
uzavírání smluv o veřejných službách je 
třeba u železniční dopravy přizpůsobit 
sociálním a územním požadavkům služeb 
obecného zájmu a hospodářským 
podmínkám, za nichž nabídková řízení v 
tomto odvětví probíhají.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Významným prostředkem, který 
působí proti narušování hospodářské 
soutěže, je zásada vzájemnosti; tato 
zásada by se měla uplatňovat na podniky 
z třetích zemí, které se chtějí účastnit 
nabídkových řízení v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Georges Bach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Významným prostředkem, který 
působí proti narušování hospodářské 
soutěže, je zásada vzájemnosti; tato 
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zásada by se měla uplatňovat nejen na 
železniční podniky s licencí a jejich 
dceřiné společnosti v členských státech, 
ale i na podniky z třetích zemí, které se 
chtějí účastnit nabídkového řízení v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Zavedení vnitřního trhu služeb v 
přepravě cestujících po železnici vyžaduje, 
aby společná pravidla pro nabídková řízení 
na smlouvy o veřejných službách v tomto 
odvětví byla ve všech členských státech 
uplatňována harmonizovaným způsobem.

(10) Zavedení vnitřního trhu služeb v 
přepravě cestujících po železnici vyžaduje, 
aby společná pravidla pro nabídková řízení 
na smlouvy o veřejných službách v tomto 
odvětví byla ve všech členských státech 
uplatňována harmonizovaným způsobem, 
aby se zajistily rovné podmínky pro 
všechny potenciální účastníky 
nabídkových řízení.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba mít společná pravidla pro nabídková řízení, aby se vytvořil rámec, který poskytuje 
pobídky k účasti malým a novým subjektům.

Pozměňovací návrh 46
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Zavedení vnitřního trhu služeb v 
přepravě cestujících po železnici vyžaduje, 
aby společná pravidla pro nabídková řízení 

(10) Zavedení vnitřního trhu služeb v 
přepravě cestujících po železnici vyžaduje, 
aby společná pravidla pro nabídková řízení 
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na smlouvy o veřejných službách v tomto 
odvětví byla ve všech členských státech 
uplatňována harmonizovaným způsobem.

na smlouvy o veřejných službách v tomto 
odvětví, která respektují také sociální cíle 
a závazky ohledně služeb obecného zájmu 
uvedené v SEU a SFEU, byla ve všech 
členských státech uplatňována 
harmonizovaným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu vytvoření rámcových 
podmínek, které společnosti umožní plně 
těžit z výhod účinného otevření trhu
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
po železnici je důležité, aby členské státy 
zajistily odpovídající úroveň sociální 
ochrany zaměstnanců provozovatelů 
veřejných služeb.

(11) V zájmu vytvoření rámcových 
podmínek, které všem členům společnosti 
umožní plně těžit z výhod vysoce kvalitní 
nabídky vnitrostátních služeb v přepravě 
cestujících po železnici, které jsou 
v souladu se sociálními cíli stanovenými 
v SEU a s cíli ohledně služeb obecného 
zájmu stanovenými v protokolu č. 26 
k SFEU, je důležité, aby členské státy 
zaručily vysokou míru sociální ochrany a 
dobré pracovní podmínky zaměstnanců 
provozovatelů veřejných služeb a 
respektovaly kolektivní smlouvy v tomto 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu vytvoření rámcových 
podmínek, které společnosti umožní plně 

(11) V zájmu vytvoření rámcových 
podmínek, které společnosti umožní plně 
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těžit z výhod účinného otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
po železnici je důležité, aby členské státy 
zajistily odpovídající úroveň sociální 
ochrany zaměstnanců provozovatelů 
veřejných služeb.

těžit z výhod účinného otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
po železnici, je důležité, aby členské státy 
zajistily

1) odpovídající úroveň sociální ochrany 
zaměstnanců provozovatelů veřejných 
služeb;

2) minimální úroveň služeb během stávek 
ve veřejné dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Služby poskytované v rámci smluv o veřejných službách jsou financovány z veřejných zdrojů. 
Aby se zajistilo, že cestující se na tyto služby mohou vždy spolehnout, musí členské státy 
zajistit minimální úroveň služeb během stávek.

Pozměňovací návrh 49
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu vytvoření rámcových 
podmínek, které společnosti umožní plně 
těžit z výhod účinného otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
po železnici je důležité, aby členské státy 
zajistily odpovídající úroveň sociální 
ochrany zaměstnanců provozovatelů 
veřejných služeb.

(11) V zájmu vytvoření rámcových 
podmínek, které společnosti umožní plně 
těžit z výhod účinného otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
po železnici, je důležité, aby členské státy 
v každém případě zajistily odpovídající 
úroveň sociální ochrany zaměstnanců 
provozovatelů veřejných služeb na 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni. Tato odpovídající úroveň by měla 
být zaručena nejpozději při otevření 
vnitrostátního železničního trhu 
vnitrostátním právem nebo kolektivními 
smlouvami platnými pro celé odvětví 
prostřednictvím stanovení sociálních 
norem nebo požadavku na přesun 
zaměstnanců do příslušného odvětví.
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Or. en

Odůvodnění

Hospodářská soutěž by měla probíhat za rovných sociálních podmínek, a proto by měl každý 
členský stát poskytnout odpovídající ochranu zaměstnanců na vnitrostátní, regionální nebo 
místní úrovni podle vlastních pravidel a postupů v této oblasti. Je také třeba nalézt zvláštní 
řešení pro státní úředníky nebo zaměstnance se zvláštním zaměstnaneckým statusem 
podobným státním úředníkům, kteří stále představují značnou část všech zaměstnanců 
železničního odvětví.

Pozměňovací návrh 50
Georges Bach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pokud by uzavřením smlouvy o 
veřejných službách došlo ke změně 
provozovatele veřejné služby, měly by 
příslušné orgány žádat po vybraném 
provozovateli veřejné služby použití 
ustanovení směrnice Rady 2001/23/ES ze 
dne 12. března 2001 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
zachování práv zaměstnanců v případě 
převodů podniků, závodů nebo částí 
podniků nebo závodů. Uvedená směrnice 
nebrání členským státům zachovávat 
podmínky převodu jiných práv 
zaměstnanců, než jsou práva, na která se 
vztahuje směrnice 2001/23/ES, a tak 
případně brát v úvahu pracovní a sociální 
normy příznivější pro zaměstnance 
zavedené vnitrostátními zákony a 
právními a správními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo dohodami 
uzavřenými mezi sociálními partnery.

Or. de
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Pozměňovací návrh 51
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pokud by uzavřením smlouvy o 
veřejných službách došlo ke změně 
provozovatele veřejné služby, měly by 
příslušné orgány žádat po vybraném 
provozovateli veřejné služby použití 
ustanovení směrnice Rady 2001/23/ES ze 
dne 12. března 2001 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
zachování práv zaměstnanců v případě 
převodů podniků, závodů nebo částí 
podniků nebo závodů. Uvedená směrnice 
nebrání členským státům zachovávat 
podmínky převodu jiných práv 
zaměstnanců, než jsou práva, na která se 
vztahuje směrnice 2001/23/ES. Členské 
státy musí brát v úvahu pracovní a 
sociální normy příznivější pro 
zaměstnance zavedené vnitrostátními 
zákony a právními a správními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo dohodami 
uzavřenými mezi sociálními partnery.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Georges Bach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Při zachování zásady subsidiarity by 
příslušné orgány měly stanovit sociální a 
kvalitativní kritéria s cílem udržet a zvýšit 
normy kvality pro závazky veřejné služby, 
například s ohledem na minimální 
pracovní podmínky, práva cestujícího, 
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potřeby osob se sníženou pohyblivostí, 
ochranu životního prostředí, zdraví a 
bezpečnost cestujících a zaměstnanců, 
jakož i závazky vyplývající z kolektivních 
smluv a jiné předpisy a dohody týkající se 
pracovišť a sociální ochrany na místech, 
kde je služba poskytována.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Při zachování zásady subsidiarity by 
příslušné orgány měly stanovit sociální a 
kvalitativní kritéria s cílem udržet a zvýšit 
normy kvality pro závazky veřejné služby, 
například s ohledem na minimální 
pracovní podmínky, práva cestujícího, 
potřeby osob se sníženou pohyblivostí, 
ochranu životního prostředí, zdraví a 
bezpečnost cestujících a zaměstnanců, 
jakož i závazky vyplývající z kolektivních 
smluv a jiné předpisy a dohody týkající se 
pracovišť a sociální ochrany na místech, 
kde je služba poskytována. Příslušné 
orgány by měly mít možnost stanovit
zvláštní sociální normy a normy kvality 
služeb, aby zajistily transparentní a 
srovnatelné podmínky hospodářské 
soutěže mezi provozovateli a aby odvrátily 
rizika sociálního dumpingu.

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V zájmu omezení zneužívání 
v případě subdodávek a s cílem chránit 
práva zaměstnanců odvětví železniční 
dopravy by mělo být nediskriminačně 
zajištěno, aby subdodavatelé zodpovídali 
za to, že zaměstnancům budou vyplaceny 
veškeré řádné nároky nebo příspěvky 
splatné do společných fondů nebo 
institucím sociálních partnerů na základě 
zákona nebo kolektivní smlouvy. Členské 
státy by v každém případě měly mít 
možnost zavádět nebo uplatňovat na 
základě vnitrostátních právních předpisů 
přísnější pravidla pro odpovědnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V souladu s vnitřní logikou nařízení 
(ES) č. 1370/2007 je třeba ujasnit, že 
přechodné období do 2. prosince 2019 
odkazuje pouze na povinnost organizovat 
nabídková řízení na smlouvy o veřejných 
službách.

(14) V souladu s vnitřní logikou nařízení 
(ES) č. 1370/2007 je třeba ujasnit, že 
přechodné období do 2. prosince 2019 
odkazuje pouze na povinnost organizovat 
nabídková řízení na smlouvy o veřejných 
službách. Toto přechodné období umožní 
členským státům zajistit, aby nabídková 
řízení respektovala sociální cíle i sociální 
a územní soudržnost, jak je uvedeno 
v SEU a v protokolu č. 26 SFEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Příprava železničních podniků na 
povinná nabídková řízení na smlouvy o 
veřejných službách vyžaduje více času, aby 
společnostem, s nimiž byly tyto smlouvy v 
minulosti uzavírány přímo, byla umožněna 
účinná a udržitelná vnitřní 
restrukturalizace. Pro smlouvy uzavřené 
přímo mezi datem vstupu tohoto nařízení v 
platnost a 3. prosincem 2019 jsou proto 
nezbytná přechodná opatření.

(15) Příprava železničních podniků na 
povinná nabídková řízení na smlouvy o 
veřejných službách vyžaduje více času, aby 
společnostem, s nimiž byly tyto smlouvy v 
minulosti uzavírány přímo, byla umožněna 
účinná a udržitelná vnitřní 
restrukturalizace. Nabídkové řízení by u 
těchto smluv mělo být zavedeno postupně 
v období mezi datem vstupu tohoto 
nařízení v platnost a 3. prosincem 2019.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby postupné zavádění nabídkového řízení začalo od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost, jelikož smlouvy přímo uzavřené v minulosti budou muset od 3. prosince 2019 projít 
nabídkovým řízením.

Pozměňovací návrh 57
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Příprava železničních podniků na 
povinná nabídková řízení na smlouvy o 
veřejných službách vyžaduje více času, aby 
společnostem, s nimiž byly tyto smlouvy v 
minulosti uzavírány přímo, byla umožněna 
účinná a udržitelná vnitřní 
restrukturalizace. Pro smlouvy uzavřené 
přímo mezi datem vstupu tohoto nařízení v 
platnost a 3. prosincem 2019 jsou proto
nezbytná přechodná opatření.

(15) Příprava železničních podniků na 
nepovinná nabídková řízení na smlouvy o 
veřejných službách a zajištění odpovídající 
úrovně sociální ochrany a dobrých 
pracovních podmínek pro zaměstnance 
provozovatelů veřejné služby v dotčených 
členských státech vyžaduje více času, aby 
společnostem, s nimiž byly tyto smlouvy v 
minulosti uzavírány přímo, byla umožněna 
účinná a udržitelná vnitřní 
restrukturalizace.  Pro smlouvy uzavřené 
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přímo mezi datem vstupu tohoto nařízení v 
platnost a 3. prosincem 2019 jsou 
v každém případě nezbytná přechodná 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jakmile bude dosaženo otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
po železnici, měla by být zavedena 
odpovídající ustanovení, neboť příslušné 
orgány možná budou muset přijmout 
opatření k zajištění vysoké úrovně 
hospodářské soutěže tím, že omezí počet 
smluv uzavřených s jedním železničním 
podnikem.

(16) Jakmile bude dosaženo otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
po železnici, měla by být zavedena 
odpovídající ustanovení, neboť příslušné 
orgány možná budou muset přijmout 
opatření k zajištění odpovídající úrovně 
hospodářské soutěže tím, že omezí počet 
smluv uzavřených s jedním železničním 
podnikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V zájmu vytvoření rámcových 
podmínek, které společnosti umožní plně 
těžit z výhod účinného otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě 
cestujících po železnici, je důležité, aby 
členské státy v každém případě zajistily 
odpovídající úroveň sociální ochrany 
zaměstnanců provozovatelů veřejných 
služeb na vnitrostátní, regionální nebo 
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místní úrovni. Tato odpovídající úroveň 
by měla být zaručena nejpozději při 
otevření vnitrostátního železničního trhu 
vnitrostátním právem nebo kolektivními 
smlouvami platnými pro celé odvětví 
prostřednictvím stanovení sociálních 
norem nebo požadavku na přesun 
zaměstnanců do příslušného odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Hospodářská soutěž by měla probíhat za rovných sociálních podmínek, a proto by měl každý 
členský stát poskytnout odpovídající ochranu zaměstnanců na vnitrostátní, regionální nebo 
místní úrovni podle vlastních pravidel a postupů v této oblasti. Je také třeba nalézt zvláštní 
řešení pro státní úředníky nebo zaměstnance se zvláštním zaměstnaneckým statusem 
podobným státním úředníkům, kteří stále představují značnou část všech zaměstnanců 
železničního odvětví.

Pozměňovací návrh 60
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Za účelem plného využití přínosů 
spravedlivé a rovné hospodářské soutěže 
v osobní přepravě a v souladu se zásadou 
subsidiarity je důležité, aby členské státy 
zajistily, aby byl zohledněn sociální 
rozměr nabízených železničních služeb 
tak, aby se odstranil sociální dumping, 
který by ohrozil kvalitu železničních 
služeb nabízených na jejich území. Pokud 
vyjednají celostátní kolektivní smlouvy 
pro železniční odvětví a také zajistí, aby 
zaměstnanci nebyli v rámci uzavírání 
nových smluv propuštěni, umožní 
příslušné orgány zavedení vysoce 
kvalitního sociálního rámce.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 61
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „příslušným místním orgánem“ 
příslušný orgán, jehož územní působnost 
není celostátní a jenž pokrývá dopravní 
potřeby městské aglomerace nebo 
venkovské oblasti;“

c) „příslušným místním orgánem“ 
příslušný orgán, jehož územní působnost 
není na úrovni členského státu a jenž 
pokrývá dopravní potřeby městské 
aglomerace nebo venkovské oblasti;“

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„příslušným místním orgánem“ příslušný 
orgán, jehož územní působnost není 
celostátní a jenž pokrývá dopravní potřeby 
městské aglomerace nebo venkovské 
oblasti;“

„příslušným místním orgánem“ příslušný 
orgán, jehož územní působnost není 
celostátní a jenž pokrývá dopravní potřeby 
například regionu, městské aglomerace 
nebo venkovské oblasti;“

Or. pl

Odůvodnění

Veřejná doprava je v členských státech EU často organizována na základě regionů a jiných 
správních celků. Definici je proto nutné rozšířit.
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Pozměňovací návrh 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány vypracují a pravidelně 
aktualizují plány veřejné dopravy 
vztahující se na všechny relevantní druhy 
dopravy na území, pro něž jsou příslušné. 
V těchto plánech veřejné dopravy jsou 
vymezeny cíle politiky veřejné dopravy a 
způsoby jejich provedení, přičemž se 
vztahují na všechny relevantní druhy 
dopravy na území, pro něž jsou orgány 
příslušné. Zahrnují alespoň:

Příslušné orgány vypracují a pravidelně 
aktualizují plány dopravy cestujících
vztahující se na území, pro něž jsou 
příslušné. V těchto plánech veřejné 
dopravy jsou vymezeny cíle politiky 
veřejné dopravy a způsoby jejich 
provedení, přičemž se vztahují na území, 
pro něž jsou orgány příslušné. Zahrnují 
alespoň:

Or. pl

Odůvodnění

Zbytečný text. Podle návrhu nařízení budou plány dopravy rozšířeny tak, aby se vztahovaly na 
všechny hlavní druhy dopravy. Vypracovávání plánů v oblastech uvedených v tomto článku by 
navíc mohlo přinést příslušným orgánům náklady, které jsou nepřiměřené přínosům. 
Příslušné orgány by měly mít možnost určit druhy dopravy.

Pozměňovací návrh 64
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

základní požadavky, které musí splňovat 
nabídka veřejné dopravy, jako je 
přístupnost, územní propojitelnost, 
bezpečnost, modální a intermodální 
propojení v hlavních dopravních uzlech, 
charakteristické znaky nabídky, jako je 

základní požadavky, které musí splňovat 
nabídka veřejné dopravy, jako je 
dostupnost, přístupnost, cenová 
dostupnost, územní propojitelnost, 
bezpečnost, modální a intermodální 
propojení v hlavních dopravních uzlech, 
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doba provozu, četnost přepravních služeb a 
minimální stupeň využití kapacity;

charakteristické znaky nabídky, jako je 
doba provozu, četnost přepravních služeb a 
minimální stupeň využití kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 1 a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

normy kvality týkající se hledisek, jako je 
vybavení zastávek a kolejových vozidel, 
přesnost a spolehlivost, čistota, služby a 
informace pro zákazníky, vyřizování 
stížností a opravné prostředky, sledování 
kvality služeb;

normy kvality týkající se hledisek, jako je 
vybavení zastávek a kolejových vozidel, 
přesnost a spolehlivost, čistota, služby pro 
zákazníky, včetně služeb pro děti, rodiny a 
seniory, podpora a informace, vyřizování 
stížností a opravné prostředky, sledování 
kvality služeb a veškeré služby nezbytné 
k zajištění přístupnosti v souladu s 
Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zásady tarifní politiky; normy tarifní politiky a normy pro 
ochranu zdraví a bezpečnost na 
pracovišti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zásady tarifní politiky; zásady tarifní politiky a platné předpisy 
týkající se sociální ochrany a ochrany 
zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

provozní požadavky, jako je přeprava 
jízdních kol, řízení provozu, nouzové plány 
v případě narušení provozu.

provozní požadavky, jako je přeprava 
jízdních kol, kočárků, invalidních vozíků, 
zavazadel, a také řízení provozu, nouzové 
plány v případě narušení provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

provozní požadavky, jako je přeprava 
jízdních kol, řízení provozu, nouzové 
plány v případě narušení provozu.

jiné provozní požadavky.

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rámec, který stanoví minimální úroveň 
služeb během stávek ve veřejné dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Služby poskytované v rámci smluv o veřejných službách jsou financovány z veřejných zdrojů. 
Aby se zajistilo, že cestující se na tyto služby mohou vždy spolehnout, musí členské státy 
zajistit minimální úroveň služeb během stávek.

Pozměňovací návrh 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vypracovávání plánů veřejné dopravy 
příslušné orgány zohlední zejména platná 
pravidla týkající se práv cestujících a 
ochrany v oblasti sociální, zaměstnanecké 
a environmentální.

Příslušné orgány mohou stanovit zvláštní 
sociální normy a normy pro kvalitu 
služeb, aby zajistily transparentní a 
srovnatelné podmínky hospodářské 
soutěže mezi provozovateli a aby odvrátily 
riziko sociálního dumpingu.
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Or. de

Pozměňovací návrh 72
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány po konzultaci s 
příslušnými zúčastněnými stranami plány 
veřejné dopravy přijmou a zveřejní. Pro 
účely tohoto nařízení jsou příslušnými 
zúčastněnými stranami, které mají být 
zohledněny, alespoň provozovatelé 
dopravy, případně provozovatelé 
infrastruktury, a zástupci organizací
cestujících a zaměstnanců.

Příslušné orgány po konzultaci s 
příslušnými zúčastněnými stranami plány 
veřejné dopravy přijmou a zveřejní. Pro 
účely tohoto nařízení jsou příslušnými 
zúčastněnými stranami, které mají být 
zohledněny, alespoň provozovatelé 
dopravy, případně provozovatelé 
infrastruktury, a organizace cestujících a 
zaměstnanců.

Or. sv

Pozměňovací návrh 73
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány po konzultaci s 
příslušnými zúčastněnými stranami plány 
veřejné dopravy přijmou a zveřejní. Pro 
účely tohoto nařízení jsou příslušnými 
zúčastněnými stranami, které mají být 
zohledněny, alespoň provozovatelé 
dopravy, případně provozovatelé 
infrastruktury, a zástupci organizací 
cestujících a zaměstnanců.

Příslušné orgány po konzultaci s 
příslušnými zúčastněnými stranami plány 
veřejné dopravy přijmou a zveřejní. Pro 
účely tohoto nařízení jsou příslušnými 
zúčastněnými stranami, které mají být 
zohledněny, alespoň provozovatelé 
dopravy, provozovatelé infrastruktury a 
zástupci organizací cestujících a 
zaměstnanců a organizací zastupujících 
osoby se zdravotním postižením a seniory.
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifikace závazků veřejné služby pro 
veřejnou přepravu cestujících a jejich 
oblast působnosti se stanoví takto:

vypouští se

a) vymezí se v souladu s čl. 2 písm. e);
b) musí být přiměřené k dosažení cílů 
plánu veřejné dopravy;
c) nepřekračují rámec toho, co je nezbytné 
a proporcionální k dosažení cílů plánu 
veřejné dopravy.
Při posuzování přiměřenosti podle 
písmene b) se zohlední, zda veřejný zásah 
do poskytování přepravy cestujících je 
vhodným způsobem dosažení cílů plánu 
veřejné dopravy.
U veřejné přepravy cestujících po železnici 
se v posouzení nezbytnosti a 
proporcionality podle písmene c) zohlední 
přepravní služby poskytované podle čl. 10 
odst. 2 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 
2012 o vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru (přepracované 
znění)12 a zváží veškeré informace podané 
provozovatelům infrastruktury a 
regulačním subjektům podle čl. 38 odst. 4 
první věty uvedené směrnice.
__________________
12 Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32.

Or. en
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Odůvodnění

Pro zachování nezbytné pružnosti je třeba se vyhnout příliš omezujícím definicím.

Pozměňovací návrh 75
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

musí být přiměřené k dosažení cílů plánu 
veřejné dopravy;

musí být přiměřené k dosažení cílů plánu 
veřejné dopravy, tj. určovat způsob 
uzavření smlouvy s ohledem na normy 
kvality, jež je třeba splnit, a stanovit 
prostředky, které mají být použity 
k uskutečnění těchto cílů plánu veřejné 
dopravy;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování přiměřenosti podle 
písmene b) se zohlední, zda veřejný zásah 
do poskytování přepravy cestujících je 
vhodným způsobem dosažení cílů plánu 
veřejné dopravy.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 77
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy
nákladově nejefektivnějším způsobem;

dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy 
nejefektivnějším možným způsobem a 
zároveň zajistit vysokou úroveň kvality;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy
nákladově nejefektivnějším způsobem;

dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy 
nejefektivnějším způsobem a zároveň 
zajistit vysokou kvalitu a sociální a 
teritoriální dostupnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

finančně udržet poskytování veřejné finančně udržet poskytování veřejné 
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přepravy cestujících v souladu s požadavky 
stanovenými v plánu veřejné dopravy z 
dlouhodobého hlediska.

přepravy cestujících v souladu s požadavky 
stanovenými v plánu veřejné dopravy
z dlouhodobého hlediska a na základě 
integrovaného přístupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán tyto specifikace vhodným 
způsobem konzultuje s příslušnými 
zúčastněnými stranami, a to přinejmenším 
s provozovateli dopravy, případně 
provozovateli infrastruktury a zástupci 
organizací cestujících a zaměstnanců, a 
jejich stanoviska zváží.

Příslušný orgán tyto specifikace vhodným 
způsobem konzultuje s příslušnými 
zúčastněnými stranami, a to přinejmenším 
s provozovateli dopravy, případně 
provozovateli infrastruktury a
organizacemi cestujících a zaměstnanců, a 
jejich stanoviska zváží.

Or. sv

Pozměňovací návrh 81
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán tyto specifikace vhodným 
způsobem konzultuje s příslušnými 
zúčastněnými stranami, a to přinejmenším 
s provozovateli dopravy, případně 
provozovateli infrastruktury a zástupci 
organizací cestujících a zaměstnanců, a 
jejich stanoviska zváží.

Příslušný orgán tyto specifikace vhodným 
způsobem konzultuje s příslušnými 
zúčastněnými stranami, a to přinejmenším 
s provozovateli dopravy, případně 
provozovateli infrastruktury a zástupci 
organizací cestujících a zaměstnanců a 
organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením a seniory, a jejich 
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stanoviska zváží.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

je maximální roční objem smlouvy o 
veřejných službách vyjádřený ve 
vlakových kilometrech buď 10 milionů 
vlakových kilometrů, nebo jedna třetina 
celkového objemu vnitrostátní veřejné 
přepravy cestujících po železnici 
poskytované v rámci smlouvy o veřejných 
službách, podle toho, která hodnota je 
vyšší.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje by měly zohlednit rozdíly mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 83
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

je maximální roční objem smlouvy o 
veřejných službách vyjádřený ve 
vlakových kilometrech buď 10 milionů 
vlakových kilometrů, nebo jedna třetina 

vypouští se
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celkového objemu vnitrostátní veřejné 
přepravy cestujících po železnici 
poskytované v rámci smlouvy o veřejných 
službách, podle toho, která hodnota je 
vyšší.

Or. en

Odůvodnění

Omezení na 10 milionů vlakových kilometrů nebo jednu třetinu celkového objemu závazků 
veřejné služby ohrožuje zejména v menších členských státech jeden z nejvýznamnějších 
úspěchů, jehož bylo dosaženo: integrovaný taktový jízdní řád orientovaný na hlavní síť.
Členským státům by mělo být umožněno přidělit provozování hlavní sítě jen jednomu 
operátorovi, aby se tak vyhnuly konkurenčním bitvám na úkor taktového jízdního řádu.
Omezení by proto měla být zrušena – členské státy by měly mít možnost stanovit si limity na 
základě vlastních potřeb. 

Pozměňovací návrh 84
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě smluv o veřejných službách 
neuzavřených v souladu s čl. 5 odst. 3 se 
tyto ukazatele stanoví takovým způsobem, 
aby žádná kompenzace nemohla překročit 
částku nezbytnou k pokrytí čistého 
finančního dopadu na náklady a příjmy, 
které nastaly při plnění závazků veřejné 
služby, s přihlédnutím k příjmům 
provozovatele veřejných služeb získaným z 
této činnosti a přiměřenému zisku;

V případě smluv o veřejných službách 
neuzavřených v souladu s čl. 5 odst. 3 se 
tyto ukazatele stanoví takovým způsobem, 
aby žádná kompenzace nemohla překročit 
částku nezbytnou k pokrytí čistého 
finančního dopadu na náklady a příjmy, 
které nastaly při plnění závazků veřejné 
služby, s přihlédnutím k příjmům 
provozovatele veřejných služeb získaným z 
této činnosti a přiměřenému zisku a částce 
potřebné pro nezbytné investice za účelem 
zlepšení dostupnosti, přístupnosti a kvality 
služeb v přepravě cestujících;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
 Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčeno vnitrostátní právo a 
právo Společenství, včetně kolektivních 
smluv mezi sociálními partnery, požadují 
příslušné orgány od vybraného 
provozovatele veřejných služeb, aby 
zaměstnancům, kteří byli dříve 
zaměstnáni za účelem poskytování služeb, 
přiznal práva, na něž by měli nárok, 
pokud by došlo k jejich převodu ve smyslu 
směrnice 2001/23/ES. Pokud vyžadují 
příslušné orgány po provozovatelích 
veřejných služeb, aby splnili určité 
sociální normy, uvedou v dokumentech 
nabídkového řízení a ve smlouvách o 
veřejných službách seznam dotyčného 
personálu a transparentní podrobnost o 
jejich smluvních právech a podmínky, za 
jakých jsou zaměstnanci považováni za 
spojené se službami.“

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčeno vnitrostátní právo a 
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právo Společenství, včetně kolektivních 
smluv mezi sociálními partnery, požadují 
příslušné orgány od vybraného 
provozovatele veřejných služeb, aby 
zaměstnancům, kteří byli dříve 
zaměstnáni za účelem poskytování služeb, 
přiznal práva, na něž by měli nárok, 
pokud by došlo k jejich převodu ve smyslu 
směrnice 2001/23/ES. Uvedená směrnice 
nebrání členským státům zachovávat 
podmínky přechodu jiných práv 
zaměstnanců, než jsou práva, na která se 
vztahuje směrnice 2001/23/ES. Členské 
státy musí brát v úvahu pracovní a 
sociální normy příznivější pro 
zaměstnance zavedené vnitrostátními 
zákony a právními a správními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo dohodami 
uzavřenými mezi sociálními partnery.“

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušné orgány v souladu s 
vnitrostátním právem vyžadují, aby 
provozovatelé veřejných služeb splňovali 
určité normy kvality a sociální normy nebo 
stanovili sociální a kvalitativní kritéria, 
musí být tyto normy a kritéria zahrnuty v 
dokumentaci nabídkového řízení a ve 
smlouvách o veřejných službách.

 Příslušné orgány stanoví normy kvality a 
sociální normy, aniž je dotčeno 
vnitrostátní právo a právo Společenství, 
včetně kolektivních smluv uzavřených 
mezi sociálními partnery, definují vhodná
sociální a kvalitativní kritéria a bez ohledu 
na způsob uzavření smlouvy je zahrnou 
do dokumentace nabídkového řízení a do 
smluv o veřejných službách, pokud na 
národní, regionální nebo místní úrovni 
neexistuje zákon, předpis nebo závazná 
kolektivní smlouva vztahující se na celé 
odvětví, včetně závazných sociálních 
norem nebo povinného převodu 
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zaměstnanců v případě změny 
provozovatele, která by se vztahovala na 
dotyčný personál.

Or. en

Odůvodnění

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Pozměňovací návrh 88
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušné orgány v souladu s 
vnitrostátním právem vyžadují, aby 
provozovatelé veřejných služeb splňovali 
určité normy kvality a sociální normy nebo 
stanovili sociální a kvalitativní kritéria, 
musí být tyto normy a kritéria zahrnuty v 
dokumentaci nabídkového řízení a ve 
smlouvách o veřejných službách.

Aniž je dotčeno vnitrostátní právo a právo 
Společenství, včetně kolektivních smluv 
mezi sociálními partnery, stanoví příslušné 
orgány použitelné normy kvality a sociální 
normy a zahrnou je do dokumentace
nabídkového řízení a do smluv o veřejných 
službách.

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
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Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušné orgány v souladu s 
vnitrostátním právem vyžadují, aby 
provozovatelé veřejných služeb splňovali 
určité normy kvality a sociální normy nebo 
stanovili sociální a kvalitativní kritéria, 
musí být tyto normy a kritéria zahrnuty v 
dokumentaci nabídkového řízení a ve 
smlouvách o veřejných službách.

Pokud příslušné orgány v souladu s právem 
členského státu vyžadují, aby 
provozovatelé veřejných služeb splňovali 
určité normy kvality a sociální normy nebo 
stanovili sociální a kvalitativní kritéria, 
musí být tyto normy a kritéria zahrnuty v 
dokumentaci nabídkového řízení a ve 
smlouvách o veřejných službách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušné orgány v souladu s 
vnitrostátním právem vyžadují, aby 
provozovatelé veřejných služeb splňovali 
určité normy kvality a sociální normy nebo 
stanovili sociální a kvalitativní kritéria,
musí být tyto normy a kritéria zahrnuty v 
dokumentaci nabídkového řízení a ve 
smlouvách o veřejných službách.

Příslušné orgány v souladu s vnitrostátním 
právem vyžadují, aby provozovatelé 
veřejných služeb splňovali určité normy 
kvality a sociální a environmentální
normy. V souladu s vnitrostátním právem 
musí být sociální, environmentální a 
kvalitativní normy a kritéria zahrnuty v 
dokumentaci nabídkového řízení a ve 
smlouvách o veřejných službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
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Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud neexistuje platný zákon, předpis 
nebo závazná kolektivní smlouva 
vztahující se na celé odvětví obsahující 
jednu z možností stanovených v odstavci 5 
a v odstavci 6 tohoto článku (povinný 
převod zaměstnanců nebo závazné 
sociální normy) na národní nebo místní 
úrovni, který by se vztahoval na dotyčný 
personál, musí příslušný orgán zajistit 
nejpozději v době otevření vnitrostátního 
železničního trhu, že v rámci nabídkového 
řízení budou vyžadovány sociální normy 
nebo převod zaměstnanců. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit záležitosti týkající se zaměstnanců. Návrh poskytuje minimální úroveň 
ochrany zaměstnanců a korektní hospodářské soutěže, ačkoli by bylo vhodnější použít jednu z 
možností stanovených v čl. 4 odst. 5 nebo 6 ve spojení s body odůvodnění 16 a 17 
prostřednictvím celostátně platných kolektivních smluv vztahujících se na celé odvětví, 
předpisů nebo zákonů. Pouze díky tomuto dodatečnému odstavci bude v průběhu další 
liberalizace dosaženo ochrany zaměstnanců ve všech členských státech EU.

Pozměňovací návrh 92
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Vkládá se nový odstavec, který zní:
„3a. Příslušné orgány mohou vyloučit z 
účasti na nabídkových řízeních 
provozovatele ze třetích zemí v případě, že 
tyto třetí země neotevřou svá nabídková 
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řízení podnikům ze členských států.“

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Odstavec 4 se nahrazuje tímto: vypouští se
„4. Není-li to zakázáno vnitrostátním 
právem, mohou příslušné orgány 
rozhodnout o přímém uzavření smluv o 
veřejných službách:
a) pokud se jejich průměrná roční 
hodnota odhaduje na méně než 1 000 000 
EUR nebo méně než 5 000 000 EUR v 
případě smlouvy o veřejných službách 
zahrnující veřejnou dopravu po železnici, 
nebo
b) pokud se týkají poskytnutí méně než 
300 000 kilometrů veřejných služeb v 
přepravě cestujících ročně nebo méně než 
150 000 kilometrů v případě smlouvy o 
veřejných službách zahrnující veřejnou 
dopravu po železnici.
V případě smlouvy o veřejných službách 
uzavřené přímo s malým nebo středním 
podnikem, který provozuje maximálně 23 
silničních vozidel, mohou být tyto prahy 
navýšeny buď na průměrnou roční 
odhadovanou hodnotu nižší než 2 000 000 
EUR nebo na poskytnutí méně než 600 
000 kilometrů veřejných služeb v přepravě 
cestujících ročně.“

Or. en
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Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje odmítnout návrh Komise a vrátit se k původnímu znění odstavce 4 článku 
5 (2012/34/EU). Státům musí být umožněno zvolit si na základě vlastních konkrétních potřeb 
– které se mezi jednotlivými státy liší – který nástroj je vhodnější. Skutečnost, že Evropská
komise navrhuje tuto možnost volby zrušit, ukazuje nedostatek důvěry a přání zasahovat do 
rozhodnutí svrchovaných členských států, což bylo kritizováno ze strany mnoha vnitrostátních 
parlamentů z důvodu nedostatku respektu k principu subsidiarity. Evropský parlament by 
proto měl tento návrh zamítnout.

Pozměňovací návrh 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li to zakázáno vnitrostátním právem, 
mohou příslušné orgány rozhodnout o 
přímém uzavření smluv o veřejných 
službách:

Není-li to zakázáno vnitrostátním právem, 
mohou příslušné orgány rozhodnout o 
přímém uzavření smluv o veřejných 
službách nejdéle na dobu pěti let:

Or. en

Odůvodnění

Trvání přímo uzavřených smluv by nemělo přesáhnout pět let.

Pozměňovací návrh 95
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Není-li to zakázáno vnitrostátním právem, 
mohou příslušné orgány rozhodnout o 
přímém uzavření smluv o veřejných 

Není-li to zakázáno právem členského 
státu, mohou příslušné orgány rozhodnout 
o přímém uzavření smluv o veřejných 
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službách: službách:

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) na základě podrobné technické zprávy 
vypracované nejpozději 24 měsíců před 
vypršením stávající smlouvy, zaslané 
nezávislému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu a týkající se těchto kritérií:
– složitost sítě vyžadující globální 
multimodální přístup z důvodu hustoty 
železničního systému v dotčené 
geografické oblasti a četnosti služeb nebo 
z toho důvodu, že technické specifikace 
železničního systému se značně liší od 
tradičních norem;  
– ekonomické hledisko odůvodňující 
životaschopnost smlouvy o veřejných 
službách vyvažováním ziskových oblastí 
vůči neziskovým nebo zvyšováním 
produktivity a zlepšením výsledků 
provozovatele v souladu s očekáváními 
příslušného orgánu;
– větší spokojenost uživatelů se stávající 
smlouvou o veřejných službách, jak je 
uvedena ve výroční zprávě podle čl. 7
odst. 1 tohoto nařízení.
Nezávislý vnitrostátní regulační orgán 
rozhodne po přijetí této zprávy o 
opodstatněnosti žádosti příslušného 
orgánu. Stanovisko nezávislého 
vnitrostátního regulačního orgánu je 
závazné a okamžitě použitelné.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou z nabídkových řízení 
vyloučit provozovatele nebo podniky, 
jejichž kontrola přímo nebo nepřímo 
náleží osobě či osobám ze třetí země či 
třetích zemí, pokud v těchto zemích nejsou 
zavedena žádná ustanovení, která by 
podnikům z členských států Unie 
umožňovala předkládat nabídky v rámci 
nabídkových řízení nebo by umožňovala 
účinný přístup na jejich trhy. Pro účely 
tohoto odstavce se kontrola skládá z práv, 
smluv nebo jiných prostředků, které 
jednotlivě nebo společně a s ohledem na 
dané skutečnosti nebo právní předpisy 
poskytují možnost rozhodujícího vlivu v 
určitém podniku, zejména v souvislosti s:
a) vlastnickými právy nebo právem 
užívání celého nebo části majetku 
podniku;
b) právy nebo smlouvami, které poskytují 
rozhodující vliv na složení, hlasování 
nebo rozhodování orgánů podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
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Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Příslušné orgány mohou v zájmu zvýšení 
hospodářské soutěže mezi železničními 
podniky rozhodnout, že se smlouvy na 
veřejnou přepravu cestujících po železnici, 
jež se vztahují na části stejné sítě nebo 
soubor tras, uzavřou s různými 
železničními podniky. Za tímto účelem 
mohou příslušné orgány před zahájením 
nabídkového řízení rozhodnout o omezení 
počtu smluv, které mají být uzavřeny s 
týmž železničním podnikem.“

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Příslušné orgány mohou v zájmu zvýšení 
hospodářské soutěže mezi železničními 
podniky rozhodnout, že se smlouvy na 
veřejnou přepravu cestujících po železnici, 
jež se vztahují na části stejné sítě nebo 
soubor tras, uzavřou s různými 
železničními podniky. Za tímto účelem 
mohou příslušné orgány před zahájením 
nabídkového řízení rozhodnout o omezení 
počtu smluv, které mají být uzavřeny s 
týmž železničním podnikem.“

Or. en
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Odůvodnění

Toto by mohlo zapříčinit nerovné podmínky pro potenciální účastníky nabídkového řízení.
Stávající čl. 5 odst. 6 je lepší.

Pozměňovací návrh 100
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou v zájmu zvýšení 
hospodářské soutěže mezi železničními 
podniky rozhodnout, že se smlouvy na 
veřejnou přepravu cestujících po železnici, 
jež se vztahují na části stejné sítě nebo 
soubor tras, uzavřou s různými 
železničními podniky. Za tímto účelem 
mohou příslušné orgány před zahájením 
nabídkového řízení rozhodnout o omezení 
počtu smluv, které mají být uzavřeny s 
týmž železničním podnikem.

Příslušné orgány mohou v zájmu zvýšení 
hospodářské soutěže mezi železničními 
podniky rozhodnout, že se smlouvy na 
veřejnou přepravu cestujících po železnici, 
jež se vztahují na části stejné sítě nebo 
soubor tras, uzavřou s různými 
železničními podniky. Za tímto účelem 
mohou příslušné orgány před zahájením 
nabídkového řízení rozhodnout o omezení 
počtu smluv, které mají být uzavřeny s 
týmž železničním podnikem. Tento postup 
nicméně nesmí být příčinou zhoršení 
dostupnosti služeb pro cestující, vytvoření 
překážek, případně jejich zhoršení, nebo 
omezení rozsahu služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v souladu s pravidly státní 
podpory přijmou nezbytná opatření, aby 
zajistily provozovatelům, kteří chtějí 

Příslušné orgány v souladu s pravidly 
státní podpory přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily provozovatelům, kteří chtějí 
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poskytovat veřejné služby v přepravě 
cestujících po železnici v rámci smlouvy o 
veřejných službách, účinný a 
nediskriminační přístup k vhodným 
kolejovým vozidlům pro veřejnou přepravu 
cestujících po železnici.

poskytovat veřejné služby v přepravě 
cestujících po železnici v rámci smlouvy o 
veřejných službách, účinný a 
nediskriminační přístup k vhodným 
kolejovým vozidlům pro veřejnou přepravu 
cestujících po železnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – odst. 2 – pododstavec 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 a – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech uvedených v písmenech b) a 
c) má příslušný orgán právo požádat 
provozovatele veřejných služeb, aby po 
uplynutí platnosti smlouvy o veřejných 
službách převedl kolejová vozidla na 
nového provozovatele, se kterým se uzavře 
smlouva. Příslušný orgán může novému 
provozovateli veřejné dopravy uložit, aby 
kolejová vozidla převzal. Převod se 
uskuteční za tržní ceny.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do [18 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] přijme opatření, která 

vypouští se
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podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 2 a 3 tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 9a odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý příslušný orgán jednou za rok 
zveřejní souhrnnou zprávu o závazcích 
veřejné služby, za něž je odpovědný, datu 
zahájení a době trvání smluv o veřejných 
službách, o vybraných provozovatelích 
veřejných služeb a o platbách kompenzací 
a výlučných právech poskytnutých 
uvedeným provozovatelům veřejných 
služeb prostřednictvím kompenzace. Tato 
zpráva rozlišuje mezi autobusovou 
dopravou a železniční dopravou, umožní 
sledovat a posoudit výkon, kvalitu 
a financování sítě veřejné dopravy 
a v případě potřeby poskytne informace 
o povaze a rozsahu jakýchkoli udělených 
výlučných práv. Členské státy usnadní 
centrální přístup k těmto zprávám, 
například prostřednictvím společného 
internetového portálu.

Každý příslušný orgán jednou za rok 
zveřejní souhrnnou zprávu o závazcích 
veřejné služby, za něž je odpovědný, datu 
zahájení a době trvání smluv o veřejných 
službách, o vybraných provozovatelích 
veřejných služeb a o platbách kompenzací 
a výlučných právech poskytnutých 
uvedeným provozovatelům veřejných 
služeb prostřednictvím kompenzace. Tato 
zpráva rozlišuje mezi autobusovou 
dopravou a železniční dopravou, umožní 
sledovat a posoudit výkon, kvalitu 
a financování sítě veřejné dopravy 
a v případě potřeby poskytne informace 
o povaze a rozsahu jakýchkoli udělených 
výlučných práv. Členské státy usnadní 
centrální přístup k těmto zprávám, 
například prostřednictvím společného 
internetového portálu. Komise zpracuje 
souhrn z těchto zpráv a předloží Radě a 
Parlamentu ve všech pracovních jazycích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý příslušný orgán jednou za rok 
zveřejní souhrnnou zprávu o závazcích 
veřejné služby, za něž je odpovědný, datu 
zahájení a době trvání smluv o veřejných 
službách, o vybraných provozovatelích 
veřejných služeb a o platbách kompenzací 
a výlučných právech poskytnutých 
uvedeným provozovatelům veřejných 
služeb prostřednictvím kompenzace. Tato 
zpráva rozlišuje mezi autobusovou 
dopravou a železniční dopravou, umožní 
sledovat a posoudit výkon, kvalitu 
a financování sítě veřejné dopravy 
a v případě potřeby poskytne informace 
o povaze a rozsahu jakýchkoli udělených 
výlučných práv. Členské státy usnadní 
centrální přístup k těmto zprávám, 
například prostřednictvím společného 
internetového portálu.

Každý příslušný orgán jednou za rok 
zveřejní souhrnnou zprávu o závazcích 
veřejné služby, za něž je odpovědný, datu 
zahájení a době trvání smluv o veřejných 
službách, o vybraných provozovatelích 
veřejných služeb a o platbách kompenzací 
a výlučných právech poskytnutých 
uvedeným provozovatelům veřejných 
služeb prostřednictvím kompenzace. V této 
zprávě na základě dosažených výsledků 
zhodnotí plnění závazků a uvede všechny 
ukazatele významné pro posouzení 
dopravních služeb, zejména přesnost, 
spolehlivost, čistotu, spokojenost uživatelů 
zjištěnou prostřednictvím veřejného 
průzkumu, a minimální úroveň využívání 
kapacit. Tato zpráva rozlišuje mezi 
autobusovou dopravou a železniční 
dopravou, umožní sledovat a posoudit 
výkon, kvalitu a financování sítě veřejné 
dopravy a v případě potřeby poskytne 
informace o povaze a rozsahu jakýchkoli 
udělených výlučných práv. Členské státy 
usnadní centrální přístup k těmto zprávám, 
například prostřednictvím společného 
internetového portálu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platnost smluv o veřejných službách v Platnost smluv o veřejných službách v 
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přepravě cestujících po železnici přímo 
uzavřených mezi 1. lednem 2013 a 2. 
prosincem 2019 může trvat až do data 
jejího skončení. Jejich platnost však v 
žádném případě nepřesáhne 31. prosince
2022.

přepravě cestujících po železnici přímo 
uzavřených po vstupu tohoto nařízení v
platnost nepřesáhne 3. prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Konsolidované znění bude 
k dispozici do tří měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. fr


