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Pozmeňujúci návrh 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Počas uplynulého desaťročia osobná 
železničná doprava nedosiahla taký rast, 
aby dokázala zvýšiť svoj podiel na 
využívaní rôznych druhov dopravy v 
porovnaní s cestnou a leteckou dopravou. 
6 % podiel osobnej železničnej dopravy na 
využívaní rôznych druhov dopravy v 
Európskej únii ostal pomerne stabilný. 
Služby osobnej železničnej dopravy 
nedokázali uspokojiť rozvíjajúce sa 
potreby z hľadiska dostupnosti a kvality.

(1) Počas uplynulého desaťročia osobná 
železničná doprava nedosiahla taký rast, 
aby dokázala zvýšiť svoj podiel na 
využívaní rôznych druhov dopravy v 
porovnaní s cestnou a leteckou dopravou. 
6 % podiel osobnej železničnej dopravy na 
využívaní rôznych druhov dopravy v 
Európskej únii ostal pomerne stabilný. 
Služby osobnej železničnej dopravy 
nedokázali uspokojiť rozvíjajúce sa 
potreby z hľadiska dostupnosti a kvality. 
Krajiny, ktoré otvorili svoj trh 
hospodárskej súťaži s kombináciou práv 
otvoreného prístupu a služieb vo verejnom 
záujme, však zaznamenali rast 
zamestnanosti v odvetví železničnej 
dopravy a zvýšenie počtu osobokilometrov, 
čo vytvára nové pracovné možnosti 
v odvetví železničnej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Trh Únie so službami medzinárodnej 
osobnej železničnej dopravy bol od roku 
2010 otvorený hospodárskej súťaži. 
Členské štáty okrem toho otvorili 
hospodárskej súťaži svoje služby 
vnútroštátnej osobnej dopravy, a to buď 

(2) Trh Únie so službami medzinárodnej 
osobnej železničnej dopravy bol od roku 
2010 otvorený hospodárskej súťaži. 
Členské štáty okrem toho otvorili 
hospodárskej súťaži svoje služby 
vnútroštátnej osobnej dopravy, a to buď 
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zavedením práv otvoreného prístupu, alebo 
zavedením verejnej súťaže v prípade zmlúv 
o službách vo verejnom záujme, alebo 
obidvoma spôsobmi.

zavedením práv otvoreného prístupu, alebo 
zavedením verejnej súťaže v prípade zmlúv 
o službách vo verejnom záujme, alebo 
obidvoma spôsobmi, a zároveň 
dodržiavajú Protokol č. 26 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na zaručenie vysokej kvality služieb 
cestujúcim a súčasné dosiahnutie cieľov 
politiky v oblasti verejnej osobnej dopravy 
by otvorené práva prístupu mali 
predstavovať pravidlo, ktoré treba 
koordinovať s povinnými verejnými 
súťažami v prípade zmlúv o službách vo 
verejnom záujme.

Or. en

Odôvodnenie

Činnosti otvoreného prístupu sa zakladajú výlučne na komerčných výsledkoch a spokojnosti 
cestujúcich, a môžu tak najlepšie prispieť k poskytovaniu vysokej kvality služieb.

Pozmeňujúci návrh 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Priame zadávanie zmlúv o službách 
vo verejnom záujme by sa malo 
obmedzovať na konkrétne podmienky, 
ako napríklad nebezpečenstvo prerušenia 
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dodávky služieb, a teda časové 
obmedzenie.

Or. en

Odôvodnenie

Priamo zadaná zmluva by mala byť výnimkou, a nie pravidlom.

Pozmeňujúci návrh 37
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Keď príslušné orgány organizujú svoje 
služby vo verejnom záujme v osobnej 
doprave, musia zabezpečiť, aby záväzky 
vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme 
a geografický rozsah pôsobnosti zmlúv o 
službách vo verejnom záujme boli 
primerané, nevyhnutné a proporcionálne na 
dosiahnutie cieľov politiky v oblasti 
verejnej osobnej dopravy na ich území. 
Táto politika by sa mala vymedziť v 
plánoch verejnej dopravy, pričom by sa 
mal ponechať priestor na trhové riešenia v 
oblasti dopravy. Proces vymedzovania 
plánov verejnej dopravy a záväzkov 
vyplývajúcich zo služby vo verejnom 
záujme by mal byť transparentný pre 
príslušné zainteresované strany vrátane 
potenciálnych trhových účastníkov.

(4) Keď príslušné orgány organizujú svoje 
služby vo verejnom záujme v osobnej 
doprave, musia zabezpečiť, aby záväzky 
vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme 
a geografický rozsah pôsobnosti zmlúv o 
službách vo verejnom záujme boli 
primerané, nevyhnutné a proporcionálne na 
dosiahnutie cieľov politiky v oblasti 
verejnej osobnej dopravy na ich území
a aby aby rešpektovali sociálne ciele ZEÚ, 
Charty základných práv, protokolu č. 26 
ZFEÚ, ako aj Dohovoru OSN o práve 
osôb so zdravotným postihnutím. Táto 
politika by sa mala vymedziť 
v multimodálnych plánoch verejnej 
dopravy, pričom by sa mal ponechať 
priestor na riešenia v oblasti dopravy 
založené na potrebách používateľov 
vrátane rodín, starších osôb a osôb so 
zdravotným postihnutím. Proces 
vymedzovania takýchto multimodálnych 
plánov verejnej dopravy a záväzkov 
vyplývajúcich zo služby vo verejnom 
záujme by mal integrovať hospodársky, 
sociálny a ekologický rozmer a mal by byť 
transparentný pre príslušné zainteresované 
strany vrátane potenciálnych trhových 
účastníkov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V záujme zaistenia zdravého 
financovania na účely splnenia cieľov 
plánov verejnej dopravy príslušné orgány 
musia navrhnúť záväzky vyplývajúce zo 
služby vo verejnom záujme na dosiahnutie 
cieľov verejnej dopravy nákladovo 
efektívnym spôsobom s prihliadnutím na 
úhrady čistého finančného vplyvu týchto 
záväzkov a musia zabezpečiť dlhodobú 
finančnú udržateľnosť verejnej dopravy 
poskytovanej v rámci zmlúv o službách vo 
verejnom záujme.

(5) V záujme zaistenia zdravého 
financovania na účely splnenia cieľov 
plánov verejnej dopravy príslušné orgány 
musia navrhnúť záväzky vyplývajúce zo 
služby vo verejnom záujme na dosiahnutie 
cieľov verejnej dopravy vysokokvalitným 
a nákladovo efektívnym spôsobom s 
prihliadnutím na úhrady čistého finančného 
vplyvu týchto záväzkov a musia 
zabezpečiť dlhodobú finančnú 
udržateľnosť verejnej dopravy 
poskytovanej v rámci zmlúv o službách vo 
verejnom záujme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Verejná súťaž založená na zásade 
najnižšej ceny vedie k sociálnemu 
dumpingu, často sa spája s lacnejšími 
ponukami, čím sa šetria finančné 
prostriedky na úkor zamestnancov: nižšie 
mzdy, dlhšia pracovná doba, menší počet 
zamestnancov. Na zabezpečenie toho, aby 
sa verejné súťaže nezakladali na najnižšej 
cene, ale skôr na kritériách kvality, a na 
zohľadnenie národných osobitostí je 
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nevyhnutné, aby za formu postupov 
verejných súťaží zodpovedali členské 
štáty.

Or. de

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby mali príslušné orgány naďalej možnosť slobodne si zvoliť medzi priamym 
zadávaním alebo prostredníctvom verejnej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Je dôležité zabezpečiť, aby sa 
efektívnosť nákladov nedosahovala na 
úkor kvality poskytovanej služby ani 
z nákladov na pracovné podmienky 
zamestnancov; na zabezpečenie toho je 
potrebné, aby sa sociálne kritériá zahrnuli 
do postupu verejnej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Ak sa má zabezpečiť hladké fungovanie 
trhu verejnej osobnej železničnej dopravy, 
je obzvlášť dôležité, aby príslušné orgány 
dodržiavali tieto kritériá v prípade 
záväzkov vyplývajúcich zo služby vo 
verejnom záujme a rozsahu pôsobnosti 
zmlúv o službách vo verejnom záujme, 

(6) Ak sa má zabezpečiť hladké fungovanie 
trhu verejnej osobnej železničnej dopravy
a ak má tento trh spĺňať potreby svojich 
zákazníkov a zároveň dodržiavať práva 
zamestnancov v tomto odvetví, je obzvlášť 
dôležité, aby príslušné orgány dodržiavali 
tieto kritériá v prípade záväzkov 
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pretože je potrebné riadne koordinovať 
prepravné činnosti poskytované na základe 
otvoreného prístupu s prepravnými 
činnosťami poskytovanými v rámci zmluvy 
o službách vo verejnom záujme. Z tohto 
dôvodu by mal správne uplatňovanie a 
transparentnosť tohto procesu 
zabezpečovať nezávislý regulačný orgán 
pre odvetvie železničnej dopravy.

vyplývajúcich zo služby vo verejnom 
záujme a rozsahu pôsobnosti zmlúv o 
službách vo verejnom záujme, pretože je 
potrebné riadne koordinovať prepravné 
činnosti poskytované na základe 
otvoreného prístupu s prepravnými 
činnosťami poskytovanými v rámci zmluvy 
o službách vo verejnom záujme. Z tohto 
dôvodu by mal správne uplatňovanie a 
transparentnosť tohto procesu 
zabezpečovať nezávislý regulačný orgán 
pre odvetvie železničnej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Určité horné limitné hodnoty na priame 
zadávanie zmlúv o službách vo verejnom 
záujme sa musia v prípade železničnej 
dopravy prispôsobiť špecifickým
hospodárskym podmienkam, za ktorých sa 
v tomto odvetví uskutočňujú verejné 
súťaže.

(9) Určité horné limitné hodnoty na priame 
zadávanie zmlúv o službách vo verejnom 
záujme sa musia v prípade železničnej 
dopravy prispôsobiť sociálnym a územným 
požiadavkám služieb všeobecného záujmu 
a hospodárskym podmienkam, za ktorých 
sa v tomto odvetví uskutočňujú verejné 
súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Zásada reciprocity je dôležitým 
prostriedkom pôsobiacim proti narúšaniu 
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hospodárskej súťaže; táto zásada by sa 
mala uplatňovať na podniky v tretích 
krajinách, ktoré sa chcú podieľať na 
verejnom obstarávaní v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Georges Bach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Zásada reciprocity je dôležitým 
prostriedkom pôsobiacim proti narúšaniu 
hospodárskej súťaže; táto zásada by sa 
mala uplatňovať nielen na licencované 
železničné podniky a ich pobočky 
v členských štátoch, ale aj na podniky v 
tretích krajinách, ktoré sa chcú podieľať 
na verejnom obstarávaní v rámci Únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vybudovanie vnútorného trhu služieb 
osobnej železničnej dopravy si vyžaduje 
spoločné pravidlá zadávania zmlúv o 
službách vo verejnom záujme 
prostredníctvom verejnej súťaže v tomto 
odvetví, ktoré sa majú uplatňovať 
harmonizovaným spôsobom vo všetkých 
členských štátoch.

(10) Vybudovanie vnútorného trhu služieb 
osobnej železničnej dopravy si vyžaduje 
spoločné pravidlá zadávania zmlúv o 
službách vo verejnom záujme 
prostredníctvom verejnej súťaže v tomto 
odvetví, ktoré sa majú uplatňovať 
harmonizovaným spôsobom vo všetkých 
členských štátoch s cieľom zabezpečiť 
rovnaké podmienky pre všetkých 
potenciálnych uchádzačov.
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Or. en

Odôvodnenie

Na vytvorenie rámca, ktorý podnecuje malých a nových účastníkov, aby sa podieľali na 
hospodárskej súťaži, je potrebné mať spoločné pravidlá zadávania zmlúv prostredníctvom 
verejnej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 46
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vybudovanie vnútorného trhu služieb 
osobnej železničnej dopravy si vyžaduje 
spoločné pravidlá zadávania zmlúv o 
službách vo verejnom záujme 
prostredníctvom verejnej súťaže v tomto 
odvetví, ktoré sa majú uplatňovať 
harmonizovaným spôsobom vo všetkých 
členských štátoch.

(10) Vybudovanie vnútorného trhu služieb 
osobnej železničnej dopravy si vyžaduje 
spoločné pravidlá zadávania zmlúv o 
službách vo verejnom záujme 
prostredníctvom verejnej súťaže v tomto 
odvetví, ktoré rešpektujú aj sociálne ciele 
a záväzky služieb všeobecného záujmu 
ustanovené v ZEÚ a ZFEÚ a ktoré sa 
majú uplatňovať harmonizovaným 
spôsobom vo všetkých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme vytvorenia rámcových 
podmienok na to, aby spoločnosť mohla v 
plnej miere využívať prínosy účinného 
otvorenia trhu so službami vnútroštátnej 
osobnej železničnej dopravy, je dôležité, 
aby členské štáty zabezpečili primeranú 
úroveň sociálnej ochrany zamestnancov 
poskytovateľov služieb vo verejnom 

(11) V záujme vytvorenia rámcových 
podmienok na to, aby mohli všetci 
členovia spoločnosti v plnej miere 
využívať prínosy vysokokvalitnej ponuky 
služieb vnútroštátnej osobnej železničnej 
dopravy, ktoré sú v súlade so sociálnymi 
cieľmi ustanovenými v ZEÚ a cieľmi 
týkajúcimi služieb všeobecného záujmu, 
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záujme. ako sa ustanovujú v Protokole č. 26
ZFEÚ, je dôležité, aby členské štáty
zaručili vysokú úroveň sociálnej ochrany 
a dobré pracovné podmienky 
zamestnancov poskytovateľov služieb vo 
verejnom záujme, pričom sa zároveň 
dodržia kolektívne zmluvy v tomto odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme vytvorenia rámcových 
podmienok na to, aby spoločnosť mohla v 
plnej miere využívať prínosy účinného 
otvorenia trhu so službami vnútroštátnej 
osobnej železničnej dopravy, je dôležité, 
aby členské štáty zabezpečili primeranú 
úroveň sociálnej ochrany zamestnancov 
poskytovateľov služieb vo verejnom 
záujme.

(11) V záujme vytvorenia rámcových 
podmienok na to, aby spoločnosť mohla v 
plnej miere využívať prínosy účinného 
otvorenia trhu so službami vnútroštátnej 
osobnej železničnej dopravy, je dôležité, 
aby členské štáty zabezpečili

1) primeranú úroveň sociálnej ochrany 
zamestnancov poskytovateľov služieb vo 
verejnom záujme;
2) minimálnu úroveň služieb počas 
štrajkov vo verejnej doprave.

Or. en

Odôvodnenie

Služby poskytované v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme sú financované z verejných 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie toho, aby sa cestujúci vždy mohli spoľahnúť na 
tieto služby, členské štáty musia zaistiť minimálnu úroveň služieb počas štrajkov.

Pozmeňujúci návrh 49
Frédéric Daerden
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme vytvorenia rámcových 
podmienok na to, aby spoločnosť mohla v 
plnej miere využívať prínosy účinného 
otvorenia trhu so službami vnútroštátnej 
osobnej železničnej dopravy, je dôležité, 
aby členské štáty zabezpečili primeranú 
úroveň sociálnej ochrany zamestnancov 
poskytovateľov služieb vo verejnom 
záujme.

(11) V záujme vytvorenia rámcových 
podmienok na to, aby spoločnosť mohla v 
plnej miere využívať prínosy účinného 
otvorenia trhu so službami vnútroštátnej 
osobnej železničnej dopravy, je dôležité, 
aby členské štáty zabezpečili v každom 
prípade primeranú úroveň sociálnej 
ochrany zamestnancov poskytovateľov 
služieb vo verejnom záujme na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni. Primeranú úroveň treba zaistiť 
najneskôr v čase otvorenia trhu so 
službami vnútroštátnej železničnej 
dopravy prostredníctvom právnych 
predpisov a/alebo kolektívnych zmlúv s 
pôsobnosťou v celom odvetví stanovením 
sociálnych noriem a/alebo požadovaním 
presunu pracovníkov do príslušného 
sektora.

Or. en

Odôvodnenie

Hospodárska súťaž by sa mala uskutočňovať pri rovnakých sociálnych podmienkach, a preto 
je potrebné, aby členské štáty zabezpečili rovnakú úroveň ochrany pracovníkov na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a dodržali pritom vlastné pravidlá a postupy 
v tejto oblasti. Osobitné riešenia treba nájsť aj pre štátnych úradníkov alebo pracovníkov 
s osobitným pracovným postavením podobným postaveniu štátnych úradníkov, ktorí však 
tvoria podstatnú časť všetkých zamestnancov v odvetví železničnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh 50
Georges Bach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Ak môže uzatvorenie zmluvy 
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o službách vo verejnom záujme viesť 
k zmene poskytovateľa služieb vo 
verejnom záujme, príslušné orgány by 
mali vyzvať vybratého poskytovateľa 
služieb vo verejnom záujme, aby 
uplatňoval ustanovenia smernice 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. Táto smernica nebráni členským 
štátom, aby chránili podmienky prevodu 
iných práv zamestnancov ako tých, na 
ktoré sa vzťahuje smernica 2001/23/ES, 
a teda v náležitých prípadoch 
zohľadňovali pracovné a sociálne normy 
priaznivejšie pre pracovníkov, ktoré boli 
stanovené vnútroštátnymi zákonmi, 
úpravami alebo správnymi opatreniami 
či kolektívnymi zmluvami alebo dohodami 
uzatvorenými medzi sociálnymi 
partnermi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 51
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Ak môže uzatvorenie zmluvy 
o službách vo verejnom záujme viesť 
k zmene poskytovateľa služieb vo 
verejnom záujme, príslušné orgány by 
mali vyzvať vybratého poskytovateľa 
služieb vo verejnom záujme, aby 
uplatňoval ustanovenia smernice 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 
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závodov. Táto smernica nebráni členským 
štátom, aby chránili podmienky prevodu 
iných práv zamestnancov ako tých, na 
ktoré sa vzťahuje smernica 2001/23/ES. 
Od členských štátov sa požaduje, aby 
zohľadňovali pracovné a sociálne normy 
priaznivejšie pre pracovníkov, ktoré boli 
stanovené vnútroštátnymi zákonmi, 
úpravami alebo správnymi opatreniami 
či kolektívnymi zmluvami alebo dohodami 
uzatvorenými medzi sociálnymi 
partnermi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Georges Bach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Pri dodržiavaní zásady subsidiarity 
by mali príslušné orgány stanoviť 
sociálne a kvalitatívne kritériá, aby 
udržali a zvýšili kvalitatívne normy pre 
záväzky vyplývajúce zo služieb vo 
verejnom záujme, napríklad v súvislosti 
s minimálnymi pracovnými podmienkami, 
právami cestujúcich, potrebami osôb so 
zníženou pohyblivosťou, ochranou 
životného prostredia, zdravím 
a bezpečnosťou cestujúcich 
a zamestnancov, ako aj povinnosťami 
vyplývajúcimi z kolektívnej zmluvy, 
a ďalšími pravidlami a dohodami 
týkajúcimi sa pracoviska a sociálnej 
ochrany na mieste poskytovania služby.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 53
Jutta Steinruck
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Pri dodržiavaní zásady subsidiarity 
by mali príslušné orgány stanoviť 
sociálne a kvalitatívne kritériá, aby 
udržali a zvýšili kvalitatívne normy pre 
záväzky vyplývajúce zo služieb vo 
verejnom záujme, napríklad v súvislosti 
s minimálnymi pracovnými podmienkami, 
právami cestujúcich, potrebami osôb so 
zníženou pohyblivosťou, ochranou 
životného prostredia, zdravím 
a bezpečnosťou cestujúcich 
a zamestnancov, ako aj povinnosťami 
vyplývajúcimi z kolektívnej zmluvy, 
a ďalšími pravidlami a dohodami 
týkajúcimi sa pracoviska a sociálnej 
ochrany na mieste poskytovania služby. 
Príslušné orgány by mali mať možnosť 
stanoviť osobitné sociálne normy a normy 
kvality služieb, aby sa zabezpečili 
transparentné a porovnateľné podmienky 
hospodárskej súťaže medzi 
poskytovateľmi a aby sa zamedzilo riziku 
sociálneho dumpingu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Na obmedzenie prípadov zneužitia 
pri zadávaní zákaziek subdodávateľom 
a na ochranu práva pracovníkov železníc 
by sa malo na nediskriminačnom základe 
zabezpečiť, aby subdodávatelia niesli 
zodpovednosť za to, že pracovníkom 
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zaplatia všetky splatné pohľadávky 
a/alebo splatné príspevky určené do 
spoločných fondov alebo inštitúcií 
sociálnych partnerov, ktoré sú upravené 
zákonom alebo kolektívnou zmluvou. 
Členské štáty by v každom prípade mali 
mať možnosť zaviesť a/alebo uplatňovať 
prísnejšie pravidlá týkajúce sa 
zodpovednosti stanovené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 55
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V súlade s internými dôvodmi 
nariadenia (ES) č. 1370/2007 by sa malo 
objasniť, že prechodné obdobie do 2. 
decembra 2019 sa vzťahuje len na 
povinnosť organizovať verejné súťaže v 
prípade zmlúv o službách vo verejnom 
záujme.

(14) V súlade s internými dôvodmi 
nariadenia (ES) č. 1370/2007 by sa malo 
objasniť, že prechodné obdobie do 2. 
decembra 2019 sa vzťahuje len na 
povinnosť organizovať verejné súťaže v 
prípade zmlúv o službách vo verejnom 
záujme. Prechodné obdobie umožní 
členským štátom zabezpečiť, aby sa pri 
postupoch verejných súťaží dodržiavali 
sociálne ciele, ako aj sociálna a územná 
súdržnosť, ako sa ustanovuje v ZEÚ 
a v Protokole č. 26 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Príprava železničných podnikov na 
povinné zavedenie verejnej súťaže v 
prípade zmlúv o službách vo verejnom 
záujme si vyžaduje viac času na účinnú a 
udržateľnú internú reštrukturalizáciu 
spoločností, ktorým boli takéto zmluvy 
zadané v minulosti priamo. Prechodné 
opatrenia sú preto potrebné v prípade 
zmlúv zadaných priamo v období od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia do 3.decembra 2019.

(15) Príprava železničných podnikov na 
povinné zavedenie verejnej súťaže v 
prípade zmlúv o službách vo verejnom 
záujme si vyžaduje viac času na účinnú a 
udržateľnú internú reštrukturalizáciu 
spoločností, ktorým boli takéto zmluvy 
zadané v minulosti priamo. Zadávanie 
takýchto zmlúv prostredníctvom verejných 
súťaží by sa malo postupne zaviesť v 
období od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia do 3.decembra 2019.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa postupy verejných súťaží začali postupne zavádzať od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, keďže zmluvy zadané priamo v minulosti sa budú 
musieť od 3. decembra 2019 zadávať prostredníctvom verejnej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 57
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Príprava železničných podnikov na 
povinné zavedenie verejnej súťaže v 
prípade zmlúv o službách vo verejnom 
záujme si vyžaduje viac času na účinnú a 
udržateľnú internú reštrukturalizáciu 
spoločností, ktorým boli takéto zmluvy 
zadané v minulosti priamo. Prechodné 
opatrenia sú preto potrebné v prípade 
zmlúv zadaných priamo v období od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia do 3.decembra 2019.

(15) Príprava železničných podnikov na 
dobrovoľné zavedenie verejnej súťaže v 
prípade zmlúv o službách vo verejnom 
záujme a zabezpečenie primeranej úrovne 
sociálnej ochrany a dobrých pracovných 
podmienok zamestnancov poskytovateľov 
služieb vo verejnom záujme v príslušnom 
členskom štáte si vyžadujú viac času na 
účinnú a udržateľnú internú 
reštrukturalizáciu spoločností, ktorým boli 
takéto zmluvy zadané v minulosti priamo. 
Prechodné opatrenia sú v každom prípade 
potrebné v prípade zmlúv zadaných priamo 
v období od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia do 3.decembra 
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2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Po otvorení trhu so službami 
vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy 
by sa vzhľadom na to, že príslušné orgány 
možno budú musieť prijať opatrenia na 
zaistenie vysokej úrovne hospodárskej 
súťaže obmedzením počtu zmlúv, ktoré 
zadajú jednému železničnému podniku, 
mali zaviesť primerané ustanovenia.

(16) Po otvorení trhu so službami 
vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy 
by sa vzhľadom na to, že príslušné orgány 
možno budú musieť prijať opatrenia na 
zaistenie primeranej úrovne hospodárskej 
súťaže obmedzením počtu zmlúv, ktoré 
zadajú jednému železničnému podniku, 
mali zaviesť primerané ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Frédéric Daerden

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) V záujme vytvorenia rámcových 
podmienok na to, aby spoločnosť mohla v 
plnej miere využívať prínosy účinného 
otvorenia trhu so službami vnútroštátnej 
osobnej železničnej dopravy, je dôležité, 
aby členské štáty zabezpečili v každom 
prípade primeranú úroveň sociálnej 
ochrany zamestnancov poskytovateľov 
služieb vo verejnom záujme na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni. Primeranú úroveň treba zaistiť 
najneskôr v čase otvorenia trhu so 
službami vnútroštátnej železničnej 
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dopravy prostredníctvom právnych 
predpisov a/alebo kolektívnych zmlúv s 
pôsobnosťou v rámci celého odvetvia 
stanovením sociálnych noriem a/alebo 
požadovaním presunu pracovníkov do 
príslušného sektora.

Or. en

Odôvodnenie

Hospodárska súťaž by sa mala uskutočňovať pri rovnakých sociálnych podmienkach, a preto 
je potrebné, aby členské štáty zabezpečili rovnakú úroveň ochrany pracovníkov na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a dodržali pritom vlastné pravidlá a postupy 
v tejto oblasti. Osobitné riešenia treba nájsť aj pre štátnych úradníkov alebo pracovníkov 
s osobitným pracovným postavením podobným postaveniu štátnych úradníkov, ktorí však 
tvoria podstatnú časť všetkých zamestnancov v odvetví železničnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh 60
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) V záujme úplného využitia prínosov 
spravodlivej verejnej súťaže v odvetví 
osobnej dopravy s rovnakými 
podmienkami pre všetkých a v súlade so 
zásadou subsidiarity je potrebné, aby 
členské štáty zabezpečili zohľadnenie 
sociálneho rozmeru služieb 
poskytovaných v odvetví železničnej 
dopravy, čím by sa odstránil sociálny 
dumping, ktorý by mohol ohroziť kvalitu 
služieb železničnej dopravy ponúkaných 
na ich území. Príslušné orgány umožnia 
vypracovaním národných kolektívnych 
zmlúv pre odvetvie železničnej dopravy, 
ako aj zabezpečením, aby sa zamestnanci 
prijímali na základe postupov udeľovania 
zmlúv, zavedenie vysokokvalitného 
sociálneho rámca.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 61
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2 – písmeno c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„c) ,príslušný miestny orgán‘ je každý 
príslušný orgán, ktorého právomoci nie sú 
celoštátneho rozsahu a ktorý pokrýva 
potreby v oblasti dopravy v mestskej 
aglomerácii alebo obci;“

„c) ,príslušný miestny orgán‘ je každý 
príslušný orgán, ktorého právomoci nie sú 
v rozsahu členského štátu a ktorý pokrýva 
potreby v oblasti dopravy v mestskej 
aglomerácii alebo obci;“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2 – písmeno c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„c) ,príslušný miestny orgán‘ je každý 
príslušný orgán, ktorého právomoci nie sú 
celoštátneho rozsahu a ktorý pokrýva 
potreby v oblasti dopravy v mestskej 
aglomerácii alebo obci;“

„c) ,príslušný miestny orgán‘ je každý 
príslušný orgán, ktorého právomoci nie sú 
celoštátneho rozsahu a ktorý pokrýva 
potreby v oblasti dopravy napr. v regióne,
v mestskej aglomerácii alebo obci;“

Or. pl

Odôvodnenie

Verejná doprava sa často organizuje na základe regiónov a iných správnych jednotiek v 
členských štátoch EÚ. Preto je potrebné rozšíriť definíciu.
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Pozmeňujúci návrh 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány vypracujú a pravidelne 
aktualizujú plány verejnej osobnej 
dopravy, ktoré sa vzťahujú na všetky 
relevantné druhy dopravy na území v ich 
zodpovednosti. V týchto plánoch verejnej 
dopravy sa vymedzujú ciele politiky v 
oblasti verejnej dopravy a prostriedky ich 
plnenia, pričom sa vzťahujú na všetky 
príslušné druhy dopravy na území, za 
ktoré sú príslušné orgány zodpovedné. 
Zahŕňajú aspoň:

Príslušné orgány vypracujú a pravidelne 
aktualizujú plány osobnej dopravy pre 
územie v ich zodpovednosti. V týchto 
plánoch verejnej dopravy sa vymedzujú 
ciele politiky v oblasti verejnej dopravy a 
prostriedky ich plnenia pre územia, za 
ktoré sú príslušné orgány zodpovedné. 
Zahŕňajú aspoň:

Or. pl

Odôvodnenie

Nadbytočný text. Podľa návrhu nariadenia sa plány dopravy rozšíria a budú sa vzťahovať na 
všetky hlavné druhy dopravy. Navyše v dôsledku prípravy plánov v oblastiach uvedených v 
článku by mohli príslušným orgánom vzniknúť náklady, ktoré nie sú primerané prínosom. 
Príslušné orgány by mali mať možnosť stanoviť druhy dopravy.

Pozmeňujúci návrh 64
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

základné požiadavky, ktoré má spĺňať 
ponuka verejnej dopravy, napríklad 
dostupnosť, územná prepojiteľnosť, 
bezpečnosť, modálne a intermodálne 
prepojenia v hlavných spájajúcich uzloch, 

základné požiadavky, ktoré má spĺňať 
ponuka verejnej dopravy, napríklad 
disponibilita, dostupnosť, územná 
prepojiteľnosť, finančná dostupnosť, 
bezpečnosť, modálne a intermodálne 
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charakteristiky ponuky ako časy 
prevádzky, frekvencia služieb a minimálny 
stupeň využívania kapacity;

prepojenia v hlavných spájajúcich uzloch, 
charakteristiky ponuky ako časy 
prevádzky, frekvencia služieb a minimálny 
stupeň využívania kapacity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

normy kvality týkajúce sa položiek, akými 
sú napríklad vybavenie zastávok a 
železničných koľajových vozidiel, 
presnosť a spoľahlivosť, čistota, služby a 
informácie zákazníkom, vybavovanie 
sťažností a nápravné prostriedky, 
monitorovanie kvality služieb;

normy kvality týkajúce sa položiek, akými 
sú napríklad vybavenie zastávok a 
železničných koľajových vozidiel, 
presnosť a spoľahlivosť, čistota, služby 
zákazníkom vrátane služieb pre deti, 
rodiny a staršie osoby, podpora a 
informácie zákazníkom, vybavovanie 
sťažností a nápravné prostriedky, 
monitorovanie kvality služieb a všetkých 
potrebných služieb na zabezpečenie 
dostupnosti v súlade s Dohovorom OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

zásady tarifnej politiky; normy tarifnej politiky a normy zdravia 
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a bezpečnosti na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

zásady tarifnej politiky; zásady tarifnej politiky a platné pravidlá 
týkajúce sa sociálnej ochrany a ochrany 
zamestnanosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 68
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

prevádzkové požiadavky, akými sú 
napríklad preprava bicyklov, riadenie 
premávky, plán pre prípad nepredvídaných 
udalostí v prípade prerušenia prevádzky.

prevádzkové požiadavky, akými sú 
napríklad preprava bicyklov, kočíkov, 
invalidných vozíkov, batožiny, ako aj 
riadenie premávky, plán pre prípad 
nepredvídaných udalostí v prípade 
prerušenia prevádzky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

prevádzkové požiadavky, akými sú 
napríklad preprava bicyklov, riadenie 
premávky, plán pre prípad 
nepredvídaných udalostí v prípade 
prerušenia prevádzky.

iné prevádzkové požiadavky.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 70
Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

rámec, ktorým sa ustanovuje minimálna 
úroveň služieb počas štrajkov vo verejnej 
doprave.

Or. en

Odôvodnenie

Služby poskytované v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme sú financované z verejných 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie toho, aby sa cestujúci vždy mohli spoľahnúť na 
tieto služby, členské štáty musia zaistiť minimálnu úroveň služieb počas štrajkov.

Pozmeňujúci návrh 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vypracovávaní plánov verejnej 
dopravy príslušné orgány zohľadňujú 
najmä uplatniteľné pravidlá týkajúce sa 
práv cestujúcich, sociálnej ochrany a 
ochrany zamestnancov a životného 
prostredia.

Príslušné orgány môžu stanoviť osobitné 
sociálne normy a normy kvality služieb, 
aby sa zabezpečili transparentné 
a porovnateľné podmienky hospodárskej 
súťaže medzi poskytovateľmi a aby sa 
zamedzilo riziku sociálneho dumpingu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 72
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány prijímajú a uverejňujú 
plány verejnej dopravy po konzultácii s 
príslušnými zainteresovanými stranami. Na 
účely tohto nariadenia sú príslušnými 
zainteresovanými stranami, ktoré sa majú 
zohľadňovať, aspoň poskytovatelia 
dopravy, v prípade potreby manažéri 
infraštruktúry a organizácie zastupujúce 
cestujúcich a zamestnancov.

Príslušné orgány prijímajú a uverejňujú 
plány verejnej dopravy po konzultácii s 
príslušnými zainteresovanými stranami. Na 
účely tohto nariadenia sú príslušnými 
zainteresovanými stranami, ktoré sa majú 
zohľadňovať, aspoň poskytovatelia 
dopravy, v prípade potreby manažéri 
infraštruktúry a organizácie cestujúcich a 
zamestnancov.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 73
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Príslušné orgány prijímajú a uverejňujú 
plány verejnej dopravy po konzultácii s 
príslušnými zainteresovanými stranami. Na 
účely tohto nariadenia sú príslušnými 
zainteresovanými stranami, ktoré sa majú 
zohľadňovať, aspoň poskytovatelia 
dopravy, v prípade potreby manažéri 
infraštruktúry a organizácie zastupujúce 
cestujúcich a zamestnancov.

Príslušné orgány prijímajú a uverejňujú 
plány verejnej dopravy po konzultácii s 
príslušnými zainteresovanými stranami. Na 
účely tohto nariadenia sú príslušnými 
zainteresovanými stranami, ktoré sa majú 
zohľadňovať, aspoň poskytovatelia 
dopravy, manažéri infraštruktúry a 
organizácie zastupujúce cestujúcich 
a zamestnancov a organizácie zastupujúce 
osoby so zdravotným postihnutím a staršie 
osoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifikácie záväzkov vyplývajúcich zo 
služby vo verejnom záujme vo verejnej 
osobnej doprave a rozsah ich 
uplatňovania sa stanovujú takto:

vypúšťa sa

a) vymedzujú sa v súlade s článkom 2 
písm. e);
b) musia byť primerané na dosiahnutie 
cieľov plánu verejnej dopravy;
c) nepresahujú rámec toho, čo je 
nevyhnuté a proporcionálne na 
dosiahnutie cieľov plánu verejnej 
dopravy.
Pri posudzovaní primeranosti podľa 
písmena b) sa zohľadňuje to, či sú verejné 
zásahy pri poskytovaní osobnej dopravy 
vhodným prostriedkom na dosiahnutie 
cieľov plánov verejnej dopravy.
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V prípade verejnej osobnej železničnej 
dopravy sa pri posudzovaní nevyhnutnosti 
a proporcionality podľa písmena c) 
zohľadňujú dopravné služby poskytované 
podľa článku 10 ods. 2 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou 
sa zriaďuje jednotný európsky železničný 
priestor (prepracované znenie)12 ako aj 
všetky informácie poskytované 
manažérom infraštruktúry a regulačným 
orgánom podľa článku 38 ods. 4 prvej 
vety uvedenej smernice.
__________________
12 Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zachovania potrebnej flexibility sa treba vyhnúť príliš podrobným špecifikáciám.

Pozmeňujúci návrh 75
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

musia byť primerané na dosiahnutie cieľov 
plánu verejnej dopravy;

musia byť primerané na dosiahnutie cieľov 
plánu verejnej dopravy, t. j. musia určiť 
postup udeľovania, pokiaľ ide o normy 
kvality, ktoré treba dosiahnuť, a stanoviť 
primerané prostriedky, ktoré sa majú 
použiť na dosiahnutie cieľov plánu 
verejnej dopravy;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 76
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní primeranosti podľa 
písmena b) sa zohľadňuje to, či sú verejné 
zásahy pri poskytovaní osobnej dopravy 
vhodným prostriedkom na dosiahnutie 
cieľov plánov verejnej dopravy.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 77
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dosahujú ciele plánu verejnej dopravy 
nákladovo najefektívnejším spôsobom;

dosahujú ciele plánu verejnej dopravy 
najúčinnejším možným spôsobom 
s vysokou úrovňou kvality;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 4 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dosahujú ciele plánu verejnej dopravy 
nákladovo najefektívnejším spôsobom;

dosahujú ciele plánu verejnej dopravy 
najúčinnejším spôsobom pri vysokej 
kvalite vrátane dostupnosti zo sociálneho 
a územného hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

zabezpečuje finančná udržateľnosť 
poskytovania verejnej osobnej dopravy v 
súlade s požiadavkami stanovenými v 
pláne verejnej dopravy z dlhodobého 
hľadiska.

zabezpečuje finančná udržateľnosť 
poskytovania verejnej osobnej dopravy v 
súlade s požiadavkami stanovenými v 
pláne verejnej dopravy z dlhodobého 
hľadiska a integrovaným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán uskutočňuje v súvislosti s 
týmito špecifikáciami primerané 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými stranami, akými sú aspoň 
poskytovatelia dopravy, v prípade potreby 
manažéri infraštruktúry a organizácie 

Príslušný orgán uskutočňuje v súvislosti s 
týmito špecifikáciami primerané 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými stranami, akými sú aspoň 
poskytovatelia dopravy, v prípade potreby 
manažéri infraštruktúry a organizácie 
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zastupujúce cestujúcich a zamestnancov, a 
zohľadňuje ich stanoviská.

cestujúcich a zamestnancov, a zohľadňuje 
ich stanoviská.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 81
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán uskutočňuje v súvislosti s 
týmito špecifikáciami primerané 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými stranami, akými sú aspoň 
poskytovatelia dopravy, v prípade potreby 
manažéri infraštruktúry a organizácie 
zastupujúce cestujúcich a zamestnancov, a 
zohľadňuje ich stanoviská.

Príslušný orgán uskutočňuje v súvislosti s 
týmito špecifikáciami primerané 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými stranami, akými sú aspoň 
poskytovatelia dopravy, v prípade potreby 
manažéri infraštruktúry a organizácie 
zastupujúce cestujúcich a zamestnancov 
a organizácie zastupujúce osoby so 
zdravotným postihnutím a staršie osoby, a 
zohľadňuje ich stanoviská.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

maximálny ročný objem zmluvy 
o službách vo verejnom záujme z hľadiska 
vlakokilometrov musí byť vyššia hodnota 
z týchto hodnôt: buď 10 miliónov 
vlakokilometrov, alebo jedna tretina 
celkového objemu vnútroštátnej verejnej 
osobnej železničnej dopravy poskytovanej 

vypúšťa sa
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v rámci zmluvy o službách vo verejnom 
záujme.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto číselné údaje by mali zohľadňovať rozdiely medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 83
Frédéric Daerden

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

maximálny ročný objem zmluvy 
o službách vo verejnom záujme z hľadiska 
vlakokilometrov musí byť vyššia hodnota 
z týchto hodnôt: buď 10 miliónov 
vlakokilometrov, alebo jedna tretina 
celkového objemu vnútroštátnej verejnej 
osobnej železničnej dopravy poskytovanej 
v rámci zmluvy o službách vo verejnom 
záujme.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie 10 miliónov vlakokilometrov alebo jedna tretina celkového objemu vnútroštátnej 
verejnej osobnej železničnej dopravy ohrozuje jeden z hlavných úspechov najmä v menších 
členských štátoch: integrovaný cestovný poriadok orientovaný na hlavnú sieť. Členské štáty 
by mali mať možnosť zveriť hlavnú sieť jedinému prevádzkovateľovi s cieľom zamedziť 
súťaženiu medzi sebou na úkor cestovného poriadku. Z tohto dôvodu je potrebné zrušiť 
obmedzenia – členské štáty by mali mať možnosť samy rozhodnúť o limitoch podľa svojich 
potrieb.

Pozmeňujúci návrh 84
Elisabeth Schroedter
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade zmlúv o službách vo verejnom 
záujme nezadaných v súlade s článkom 5 
ods. 3 sa tieto parametre určia tak, aby 
žiadna platba úhrady neprekročila sumu 
potrebnú na pokrytie čistého finančného 
vplyvu na vynaložené náklady a dosiahnuté
výnosy na výkon záväzkov vyplývajúcich 
zo služieb vo verejnom záujme, pričom sa 
berú do úvahy príslušné výnosy, ktoré si 
ponechá poskytovateľ služieb vo verejnom 
záujme, a primeraný zisk;

V prípade zmlúv o službách vo verejnom 
záujme nezadaných v súlade s článkom 5 
ods. 3 sa tieto parametre určia tak, aby 
žiadna platba úhrady neprekročila sumu 
potrebnú na pokrytie čistého finančného 
vplyvu na vynaložené náklady a dosiahnuté 
výnosy na výkon záväzkov vyplývajúcich 
zo služieb vo verejnom záujme, pričom sa 
berú do úvahy príslušné výnosy, ktoré si 
ponechá poskytovateľ služieb vo verejnom 
záujme, a primeraný zisk a množstvo 
potrebné na investície na zlepšenie 
disponibility, dostupnosti a kvality služieb 
osobnej dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Georges Bach

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno ba (nové)
 Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odsek 5 sa nahrádza takto:
„Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne 
právo a právo Spoločenstva vrátane 
kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi 
partnermi príslušné orgány požadujú od 
vybraného poskytovateľa služieb vo 
verejnom záujme, aby poskytol 
zamestnancom prijatým predtým na 
poskytovanie služieb také práva, aké by 
mali v prípade prevodu v zmysle smernice 
2001/23/ES. Ak príslušné orgány 
požadujú, aby poskytovatelia služieb vo 
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verejnom záujme spĺňali určité sociálne 
normy, v súťažných podkladoch a v 
zmluvách o službách vo verejnom záujme 
sa uvedie zoznam dotknutých 
zamestnancov a uvedú sa transparentné 
informácie o ich zmluvných právach a 
podmienkach, za akých sa zamestnanci 
považujú za zapojených do poskytovania 
služieb.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odsek 5 sa nahrádza takto:
„Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne 
právo a právo Spoločenstva vrátane 
kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi 
partnermi príslušné orgány vyžadujú od 
vybraného poskytovateľa služieb vo 
verejnom záujme, aby poskytol 
zamestnancom prijatým predtým na 
poskytovanie služieb také práva, aké by 
mali v prípade prevodu v zmysle smernice 
2001/23/ES. Táto smernica nebráni 
členským štátom, aby chránili podmienky 
prevodu iných práv zamestnancov ako 
tých, na ktoré sa vzťahuje smernica 
2001/23/ES. Od členských štátov sa 
požaduje, aby zohľadňovali pracovné 
a sociálne normy priaznivejšie pre 
pracovníkov, ktoré boli stanovené 
vnútroštátnymi zákonmi, úpravami alebo 
správnymi opatreniami či kolektívnymi 
zmluvami alebo dohodami uzatvorenými 
medzi sociálnymi partnermi.“
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 87
Frédéric Daerden

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď 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.

Príslušné orgány bez toho, aby bolo 
dotknuté vnútroštátne právo a právne 
predpisy Spoločenstva vrátane 
kolektívnych zmlúv uzatvorených medzi 
sociálnymi partnermi, stanovia normy
kvality a sociálne normy, určia primerané 
sociálne a kvalitatívne kritériá a zahrnú 
tieto normy a kritériá sa zahrnú do 
súťažných podkladov a do zmlúv o 
službách vo verejnom záujme, a to bez 
ohľadu na postup zadávania za 
predpokladu, že v prípade príslušných 
zamestnancov neexistuje na vnútroštátnej, 
regionálnej ani miestnej úrovni právny 
predpis, nariadenie ani záväzná 
kolektívna zmluva s pôsobnosťou v rámci 
celého odvetvia vrátane záväzných 
sociálnych noriem a/alebo povinného 
presunu pracovníkov v prípade zmeny 
prevádzkovateľa.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci návrh 88
Georges Bach

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď 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.

Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne 
právo a právo Spoločenstva vrátane 
kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi 
partnermi príslušné orgány stanovia 
uplatniteľné normy kvality a sociálne 
normy a zahrnú ich do súťažných 
podkladov a do zmlúv o službách vo 
verejnom záujme.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 89
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď 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.

Keď príslušné orgány v súlade s právom 
členského štátu 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.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 90
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď 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.

Keď príslušné orgány v súlade s 
vnútroštátnym právom vyžadujú od 
poskytovateľov služieb vo verejnom 
záujme splnenie určitých noriem kvality
a sociálnych a environmentálnych noriem 
Podľa vnútroštátneho práva sociálne, 
environmentálne a kvalitatívne normy a 
kritériá sa zahrnú do súťažných podkladov 
a do zmlúv o službách vo verejnom 
záujme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Frédéric Daerden

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno ca (nové)
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 6a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v prípade príslušných pracovníkov 
neexistuje na vnútroštátnej ani miestnej 
úrovni právny predpis, nariadenie ani 
záväzná kolektívna zmluva s pôsobnosťou 
v rámci celého odvetvia vrátane jednej z 
možností uvedených v odseku 5 a odseku 
6 tohto článku (povinný presun 
pracovníkov a/alebo záväzné sociálne 
normy), príslušný orgán musí zabezpečiť, 
aby sa v postupe verejnej súťaže 
najneskôr v čase otvorenia trhu so 
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službami vnútroštátnej železničnej 
dopravy vyžadovali sociálne normy 
a/alebo presun pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť otázky týkajúce sa pracovníkov. Návrhom sa zabezpečuje minimálna 
úroveň ochrany pracovníkov a spravodlivá hospodárska súťaž, hoci vhodnejšie by bolo využiť 
jednu z možností uvedených v článku 4 ods. 5 alebo 6 v spojení s odôvodneniami 16 a 17 
prostredníctvom vnútroštátnych kolektívnych zmlúv platných v celkom odvetví, nariadení 
alebo právnych predpisov. Len prostredníctvom tohto dodatočného odseku sa počas ďalšej 
liberalizácie dosiahne ochrana pracovníkov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Pozmeňujúci návrh 92
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Vkladá sa tento odsek:
„3a. Príslušný orgán môže vylúčiť 
z účasti na postupe verejnej súťaže 
prevádzkovateľov z krajín mimo EÚ, ak 
tieto krajiny nesprístupnia svoje postupy 
verejných súťaží spoločnostiam z 
členských štátov.�

Or. de

Pozmeňujúci návrh 93
Frédéric Daerden

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Odsek 4 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„4. Pokiaľ to vnútroštátne právo 
nezakazuje, môžu príslušné orgány 
rozhodnúť o priamom zadávaní zmlúv o 
službách vo verejnom záujme:
a) ak sa ich priemerná ročná hodnota 
odhaduje na: menej ako 1 000 000 EUR 
alebo menej ako 5 000 000 EUR v prípade 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
vrátane verejnej železničnej dopravy alebo
b) ak sa týkajú poskytovania služieb vo 
verejnom záujme v osobnej doprave v 
rozsahu menšom ako 300 000 kilometrov 
ročne alebo menej ako 150 000 kilometrov 
ročne v prípade zmluvy o službách vo 
verejnom záujme vrátane verejnej 
železničnej dopravy.
V prípade zmluvy o službách vo verejnom 
záujme zadanej priamo malému alebo 
strednému podniku, ktorý neprevádzkuje 
viac ako 23 cestných vozidiel, tieto 
prahové hodnoty možno zvýšiť buď na 
priemernú ročnú hodnotu odhadovanú na 
menej ako 2 000 000 EUR, alebo na ročný 
poskytovaný objem služieb vo verejnom 
záujme v osobnej doprave menší ako 
600 000 kilometrov.“

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje zamietnuť návrh Komisie a vrátiť sa k pôvodnému zneniu článku 5 ods. 
4 (2012/34/EU). Štáty musia mať možnosť vybrať si podľa svojich osobitých potrieb, ktoré sú 
v prípade každého členského štátu odlišné, ktorý nástroj je vhodnejší. Zákaz možnosti výberu 
zo strany Európskej komisie poukazuje na nedostatok dôvery a prianie riadiť rozhodnutia, 
ktoré prijímajú výlučne Členské štáty, keďže sa už kritizovalo nedostatočné dodržiavanie 
zásady subsidiarity zo strany viacerých národných parlamentov, a preto by ho mal Európsky 
parlament zamietnuť.
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Pozmeňujúci návrh 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ to vnútroštátne právo nezakazuje, 
môžu príslušné orgány rozhodnúť o 
priamom zadávaní zmlúv o službách vo 
verejnom záujme:

Pokiaľ to vnútroštátne právo nezakazuje, 
môžu príslušné orgány rozhodnúť o 
priamom zadávaní zmlúv o službách vo 
verejnom záujme na obdobie maximálne 
piatich rokov:

Or. en

Odôvodnenie

Obdobie trvania priamo zadaných zmlúv neprekročí päť rokov.

Pozmeňujúci návrh 95
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 –bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ to vnútroštátne právo nezakazuje, 
môžu príslušné orgány rozhodnúť o 
priamom zadávaní zmlúv o službách vo 
verejnom záujme:

Pokiaľ to právo členských štátov 
nezakazuje, môžu príslušné orgány 
rozhodnúť o priamom zadávaní zmlúv o 
službách vo verejnom záujme:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno ba (nové)
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Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) na základe podrobnej technickej 
správy vypracovanej najneskôr 24 
mesiacov pred koncom platnosti 
existujúcich zmlúv, ktorá sa pošle 
nezávislému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu a bude zahŕňať tieto 
kritériá:
– zložitosť siete vyžadujúca globálny 
multimodálny prístup pre hustotu 
železničného systému v príslušnej 
zemepisnej oblasti a frekvenciu služieb 
alebo pre technické špecifikácie 
železničného systému, ktoré sa značne 
líšia od tradičných noriem;
– ekonomický rozmer, ktorý umožňuje 
odôvodniť realizovateľnosť zmluvy o 
službách vo verejnom záujme vyvážením 
ziskových a neziskových oblastí a/alebo 
rastu produktivity a zlepšovania výsledkov 
prevádzkovateľa v súlade s očakávaniami 
príslušného orgánu;
– väčšia spokojnosť zákazníkov s platnou 
zmluvou o službách vo verejnom záujme, 
ako sa ustanovuje vo výročnej správe 
uvedenej v článku 7 ods. 1 tohto 
nariadenia.
Nezávislý vnútroštátny regulačný orgán 
po prijatí tejto správy rozhodne o 
opodstatnenosti žiadosti príslušného 
orgánu. Stanovisko nezávislého 
regulačného orgánu je záväzné 
a okamžite uplatniteľné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Sari Essayah
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu vylúčiť z účasti na 
postupoch verejných súťaží 
prevádzkovateľov alebo podniky, v 
prípade ktorých spočíva kontrola priamo 
alebo nepriamo v rukách osoby alebo 
osôb z tretej krajiny alebo tretích krajín, 
ak takéto krajiny nemajú nijaké 
ustanovenia, ktoré by umožňovali 
spoločnostiam z členských štátov Únie 
prekladať ponuky vo verejných súťažiach 
alebo ktoré neposkytujú dostatočný 
prístup na svoje trhy. Na účely tohto 
odseku kontrola pozostáva z práv, zmlúv 
alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, 
ktoré samostatne alebo spoločne a
rešpektujúc príslušné skutočnosti alebo 
zákon dávajú možnosť uplatňovať 
rozhodujúci vplyv na podnik 
predovšetkým prostredníctvom:
a) vlastníckych alebo používateľských 
práv k všetkým aktívam podniku alebo 
k ich časti;
b) práv alebo zmlúv, ktoré umožňujú 
rozhodujúcim spôsobom vplývať na 
zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie 
orgánov podniku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 6 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že 
v záujme zvýšenia hospodárskej súťaže 
medzi železničnými podnikmi sa zmluvy 
na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy pokrývajúce časti tej 
istej siete alebo balík trás zadajú rôznym 
železničným podnikom. Na tieto účely sa 
príslušné orgány môžu pred vyhlásením 
verejnej súťaže rozhodnúť obmedziť 
počet zmlúv, ktoré sa majú zadať tomu 
istému železničnému podniku.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 6 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že 
v záujme zvýšenia hospodárskej súťaže 
medzi železničnými podnikmi sa zmluvy 
na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy pokrývajúce časti tej 
istej siete alebo balík trás zadajú rôznym 
železničným podnikom. Na tieto účely sa 
príslušné orgány môžu pred vyhlásením 
verejnej súťaže rozhodnúť obmedziť 
počet zmlúv, ktoré sa majú zadať tomu 
istému železničnému podniku.“

Or. en
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Odôvodnenie

To by mohlo viesť k rozdielnym podmienkam medzi potenciálnymi uchádzačmi. Súčasný 
článok 5 ods. 6 je vhodnejší.

Pozmeňujúci návrh 100
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že v 
záujme zvýšenia hospodárskej súťaže 
medzi železničnými podnikmi sa zmluvy 
na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy pokrývajúce časti tej 
istej siete alebo balík trás zadajú rôznym 
železničným podnikom. Na tieto účely sa 
príslušné orgány môžu pred vyhlásením 
verejnej súťaže rozhodnúť obmedziť počet 
zmlúv, ktoré sa majú zadať tomu istému 
železničnému podniku.

Príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že v 
záujme zvýšenia hospodárskej súťaže 
medzi železničnými podnikmi sa zmluvy 
na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy pokrývajúce časti tej 
istej siete alebo balík trás zadajú rôznym 
železničným podnikom. Na tieto účely sa 
príslušné orgány môžu pred vyhlásením 
verejnej súťaže rozhodnúť obmedziť počet 
zmlúv, ktoré sa majú zadať tomu istému 
železničnému podniku. To však nemusí 
viesť k tomu, že budú služby menej 
dostupné pre cestujúcich, že vzniknú 
alebo sa zhoršia akékoľvek prekážky či sa 
zmenší rozsah týchto služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 101
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci prijímajú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie účinného a 

Príslušné orgány v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci prijímajú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie účinného a 
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nediskriminačného prístupu k vhodným 
železničným koľajovým vozidlám na 
verejnú osobnú železničnú dopravu pre 
poskytovateľov, ktorí chcú poskytovať 
služby vo verejnom záujme v osobnej 
železničnej doprave v rámci zmluvy 
o službách vo verejnom záujme.

nediskriminačného prístupu k vhodným 
železničným koľajovým vozidlám na 
verejnú osobnú železničnú dopravu pre 
poskytovateľov, ktorí chcú poskytovať 
služby vo verejnom záujme v osobnej 
železničnej doprave v rámci zmluvy 
o službách vo verejnom záujme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 – odsek 2 – pododsek 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a – odsek 2 – pododsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch uvedených v písmenách b) a 
c) má príslušný orgán právo požadovať od 
poskytovateľova služieb vo verejnom 
záujme, aby po skončení platnosti zmluvy 
o službách vo verejnom záujme odovzdal 
železničné koľajové vozidlá novému 
poskytovateľovi, ktorému sa zadá zmluva. 
Príslušný orgán môže novému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme uložiť povinnosť, aby železničné 
koľajové vozidlá prevzal. Odovzdanie a 
prevzatie sa uskutočňuje pri trhových
sadzbách.

V prípadoch uvedených v písmenách b) a 
c) má príslušný orgán právo požadovať od 
poskytovateľova služieb vo verejnom 
záujme, aby po skončení platnosti zmluvy 
o službách vo verejnom záujme odovzdal 
železničné koľajové vozidlá novému 
poskytovateľovi, ktorému sa zadá zmluva. 
Príslušný orgán môže novému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme uložiť povinnosť, aby železničné 
koľajové vozidlá prevzal. Odovzdanie a 
prevzatie sa uskutočňuje pri trhových
cenách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 – odsek 4
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do [18 mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
prijme opatrenia, v ktorých stanoví 
podrobnosti postupu, ktorý sa má použiť 
na uplatňovanie odsekov 2 a 3 tohto 
článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 9a ods. 
2.“

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý príslušný orgán raz za rok zverejní 
súhrnnú správu o záväzkoch vyplývajúcich 
zo služieb vo verejnom záujme, za ktoré 
zodpovedá, o dátume začatia uplatňovania 
zmlúv o službách vo verejnom záujme a 
ich trvaní, o vybraných poskytovateľoch 
služieb vo verejnom záujme a o platbách 
úhrady a výlučných právach, ktoré boli 
týmto poskytovateľom služieb vo verejnom 
záujme poskytnuté vo forme úhrady. 
Správa rozlišuje medzi autobusovou 
dopravou a železničnou dopravou, 
umožňuje monitorovanie a hodnotenie 
výkonu, kvality a financovania siete 
verejnej dopravy a prípadne poskytuje 
informácie o druhu a rozsahu poskytnutých 
výlučných práv. Členské štáty uľahčujú 
centrálny prístup k týmto správam, 
napríklad prostredníctvom spoločného 
webového portálu.

Každý príslušný orgán raz za rok zverejní 
súhrnnú správu o záväzkoch vyplývajúcich 
zo služieb vo verejnom záujme, za ktoré 
zodpovedá, o dátume začatia uplatňovania 
zmlúv o službách vo verejnom záujme a 
ich trvaní, o vybraných poskytovateľoch 
služieb vo verejnom záujme a o platbách 
úhrady a výlučných právach, ktoré boli 
týmto poskytovateľom služieb vo verejnom 
záujme poskytnuté vo forme úhrady. 
Správa rozlišuje medzi autobusovou 
dopravou a železničnou dopravou, 
umožňuje monitorovanie a hodnotenie 
výkonu, kvality a financovania siete 
verejnej dopravy a prípadne poskytuje 
informácie o druhu a rozsahu poskytnutých 
výlučných práv. Členské štáty uľahčujú 
centrálny prístup k týmto správam, 
napríklad prostredníctvom spoločného 
webového portálu. Komisia vypracuje 
súhrn všetkých týchto správ a predloží ho 
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Rade a Parlamentu vo všetkých 
pracovných jazykoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Každý príslušný orgán raz za rok zverejní 
súhrnnú správu o záväzkoch vyplývajúcich 
zo služieb vo verejnom záujme, za ktoré 
zodpovedá, o dátume začatia uplatňovania 
zmlúv o službách vo verejnom záujme a 
ich trvaní, o vybraných poskytovateľoch 
služieb vo verejnom záujme a o platbách 
úhrady a výlučných právach, ktoré boli 
týmto poskytovateľom služieb vo verejnom 
záujme poskytnuté vo forme úhrady. 
Správa rozlišuje medzi autobusovou 
dopravou a železničnou dopravou, 
umožňuje monitorovanie a hodnotenie 
výkonu, kvality a financovania siete 
verejnej dopravy a prípadne poskytuje 
informácie o druhu a rozsahu poskytnutých 
výlučných práv. Členské štáty uľahčujú 
centrálny prístup k týmto správam, 
napríklad prostredníctvom spoločného 
webového portálu.

Každý príslušný orgán raz za rok zverejní 
súhrnnú správu o záväzkoch vyplývajúcich 
zo služieb vo verejnom záujme, za ktoré 
zodpovedá, o dátume začatia uplatňovania 
zmlúv o službách vo verejnom záujme a 
ich trvaní, o vybraných poskytovateľoch 
služieb vo verejnom záujme a o platbách 
úhrady a výlučných právach, ktoré boli 
týmto poskytovateľom služieb vo verejnom 
záujme poskytnuté vo forme úhrady. V 
správe sa posúdia dosiahnuté výsledky z 
hľadiska súladu a uvedú všetky 
ukazovatele služieb dopravy vrátane 
presnosti, spoľahlivosti, čistoty, 
spokojnosti používateľov zisťovanej 
prostredníctvom prieskumov verejnej 
mienky a minimálna miera využívania 
kapacity. Správa rozlišuje medzi 
autobusovou dopravou a železničnou 
dopravou, umožňuje monitorovanie 
a hodnotenie výkonu, kvality 
a financovania siete verejnej dopravy 
a prípadne poskytuje informácie o druhu 
a rozsahu poskytnutých výlučných práv. 
Členské štáty uľahčujú centrálny prístup k 
týmto správam, napríklad prostredníctvom
spoločného webového portálu.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmluvy o službách vo verejnom záujme na 
poskytovanie verejnej osobnej železničnej 
dopravy zadané priamo v období od 
1. januára 2013 do 2. decembra 2019 sa 
môžu uplatňovať až do dátumu skončenia 
ich platnosti. V žiadnom prípade sa však
nesmú uplatňovať po 31. decembri 2022.

Zmluvy o službách vo verejnom záujme na 
poskytovanie verejnej osobnej železničnej 
dopravy zadané priamo po dátume 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
sa nesmú uplatňovať po 3. decembri 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie. Bude 
dostupné v konsolidovanej forme do troch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

Or. fr


