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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

K různé liberalizaci odvětví služeb, kterou provádí Evropská unie již několik desetiletí, včetně 
odvětví železnic, se vyžívá článku 26 Smlouvy o fungování Evropské unie, a je tedy 
základem jejího projektu.

Tento cíl, jímž je vytvoření společného trhu, nesmí být sám o sobě cílem, ale musí být 
zaměřen spíše na snížení nákladů na služby pro spotřebitele a současně na udržení vysoké 
úrovně kvality služeb dostupných všem.

Zdá se, že různý vývoj v liberalizaci odvětví, jejichž služby historicky zajišťovaly veřejné 
subjekty prostřednictvím národních monopolů na provozování služeb, s odstupem let nesplnil 
tento dvojí cíl.

V odvětví železniční dopravy existují mimo jiné tyto příklady nesplnění cíle:
 Pokud jde o mezinárodní přepravu cestujících, která byla pro konkurenci otevřena 

v roce 2010, zvýšení konkurence nepřineslo znatelné snížení nákladů a vedlo 
k uzavření starých přeshraničních spojů, které nefungují jako rychlovlaky. Toto 
odvětví ostatně nezaznamenalo předpokládaný růst a části trhu, které zaujímá, musí 
získávat spíše v oblasti intermodální, než intramodální.

 Pokud jde o vnitrostátní přepravu cestujících ve Velké Británii, členském státě, který 
má nejrozvinutější právní předpisy týkající se liberalizace, EHSV zdůrazňuje 
nespokojenost britských uživatelů a opětovnou potřebu zásahu státu do integrace 
odvětví (ceníky, distribuce, jízdní řády a jiné).

 Pokud jde o vnitrostátní dopravu cestujících v celé Unii, bylo vedeno nejméně 15 
řízení pro neodpovídající provedení právních předpisů, což svědčí o příliš rychlém 
tempu této liberalizace, která, má-li být součástí budování evropského projektu, nesmí 
narážet na vnitrostátní systémy, které přinášejí občanům již po několik desetiletí 
kvalitní model.

S ohledem na tyto skutečnosti není podle navrhovatele nezbytnost prohloubení liberalizace 
odvětví železniční přepravy cestujících průkazná a svými pozměňovacími návrhy má 
v úmyslu zmírnit nebezpečí negativních dopadů na občany a zejména na zaměstnance tohoto 
odvětví, a to po několika liniích:

 Co nejintegrovanější řízení: V případě, že důvodem přísného oddělení správců 
infrastruktury a dopravců je konkurence, pak obavy, které vyvolává u organizací 
uživatelů, u odvětvových odborů nebo u „historických“ provozovatelů, vedou 
navrhovatele k rozlišování. Toto oddělení způsobí pravděpodobně menší sdílení 
zdrojů na materiální investice a zvýšenou byrokracii, což neprospěje kvalitě služeb 
a bezpečnosti uživatelů. Navrhovatel se proto rozhodl, že dá vnitrostátním 
legislativním orgánům v této oblasti co největší volnost v souladu s rozsudkem 
Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. února 2013.
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 Co největší možná volnost, aby se členské státy mohly rozhodovat mezi nabídkovým 
řízením a přímým udělením koncese na veřejnou službu tím, že dojde k podstatnému 
zvýšení horních hranic.

 Zavedení předpisů na ochranu uživatelů, zaměstnanců a životního prostředí, které tak 
usnadní zavedení těchto kvalitativních, sociálních a environmentálních kritérií 
v nabídkových řízeních, do vnitrostátních plánů udržitelné dopravy v rámci sociálních 
a environmentálních aspektů.

 Posílení ochrany zaměstnanců prostřednictvím širokých možností převodu 
zaměstnanců do nového koncesionářského podniku poskytujícího veřejné služby; 
posílení sociálního dialogu v rámci struktur; vyjasnění sociálních práv obsluhy vlaků, 
zejména prostřednictvím certifikace těchto pracovníků; žádost, aby členské státy 
zavedly solidární sociální odpovědnost uchazeče a jeho subdodavatelů, aby 
nedocházelo k sociálnímu dumpingu.

 Nezbytná reciprocita mezi členskými státy při otevírání trhů.

 Značně prodloužené přechodné období pro provádění v členských státech (až do roku 
2029), aby ti, kdo v Unii rozhodují o politice, měli dostatečný časový odstup 
a možnost provést analýzu, než bude liberalizace dále pokračovat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Železniční doprava hraje významnou 
úlohu jak ze společenského, tak 
z environmentálního hlediska, i v rámci 
plánování mobility, a její celkový podíl na 
evropské přepravě cestujících je možné 
podstatně zvýšit. Z tohoto hlediska mohou 
příslušné investice do výzkumu i 
infrastruktury a rovněž do železničních 
kolejových vozidel podstatně přispět k 
novému růstu a odpovídajícím způsobem 
podporovat zaměstnanost přímo v odvětví 
železniční dopravy a nepřímo zvyšováním 
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mobility zaměstnanců jiných odvětví. 
Pokud se členské státy dohodnou na větší 
spolupráci, může se železniční doprava 
stát významným moderním průmyslovým 
odvětvím Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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. Tato politika by měla být stanovena 
ve všech plánech udržitelné 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

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 

(5) Aby zajistily solidní financování k 
dosažení cílů plánů veřejné dopravy, musí 
příslušné orgány stanovit závazky veřejné 
služby tak, aby dosáhly cílů veřejné 
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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.

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 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Výběrová řízení založená na zásadě 
kvality, nikoli na zásadě nejnižší ceny, 
pomáhají vyhýbat se sociálnímu 
dumpingu, který je často spojen 
s nejlevnějšími nabídkami a který šetří na 
výdajích na zaměstnance: nižší mzdy, 
delší pracovní doba, menší počet 
pracovníků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6

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 
a zároveň aby zohledňovala specifika 
jednotlivých států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

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 vysoce kvalitní nabídky
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
po železnici, je důležité, aby členské státy 
zaručily vysoký stupeň sociální ochrany
zaměstnanců provozovatelů veřejných 
služeb před sociálním dumpingem.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pokud by uzavřením veřejné 
zakázky na službu došlo ke změně 
provozovatele veřejné služby, musí 
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 přechodu 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. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zachování zásady subsidiarity by 
příslušné orgány měly zvolit způsob, 
jakým stanoví sociální a kvalitativní 
kritéria s cílem udržet a zvýšit normy 
kvality pro závazky veřejné služby, 
například ohledně minimálních 
pracovních podmínek, práv cestujícího, 
potřeb osob se sníženou pohyblivostí, 
ohledně ochrany životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti cestujících 
a zaměstnanců jakož i závazků 
vyplývajících z kolektivních smluv a 
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jiných předpisů a dohod týkajících se 
pracovišť a sociální ochrany na místech, 
kde je služba poskytována. Aby zajistily 
transparentní a srovnatelné podmínky 
hospodářské soutěže mezi provozovateli a 
aby odvrátily rizika sociálního dumpingu, 
mohou příslušné orgány stanovit zvláštní 
sociální normy a normy kvality služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V zájmu omezení zneužívání 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. en

Pozměňovací návrh 11

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 

vypouští se
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přechodné období do 2. prosince 2019 
odkazuje pouze na povinnost organizovat 
nabídková řízení na smlouvy o veřejných 
službách.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem ke změně obsažené v pozměňovacím návrhu k čl. 8 odst. 2 prvnímu pododstavci je 
obsah tohoto bodu odůvodnění nadbytečný.

Pozměňovací návrh 12

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 
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. Proto by měly sice již 
nyní přijímat opatření k postupnému 
zavedení této formy koncesí, ačkoliv 
všechny smlouvy o veřejných službách ve 
veřejné přepravě cestujících po železnici 
musí být uzavírány po provedení 
nabídkového řízení stanoveného v tomto 
nařízení až od roku 2029.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Článek 2 a (nový) – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plány veřejné dopravy a závazky veřejné 
služby

Plány udržitelné veřejné dopravy ve svých 
sociálních, environmentálních a 
hospodářských aspektech a závazky 
veřejné služby

Or. fr

Odůvodnění

U všech aspektů těchto plánů by měla být zdůrazněna koncepce udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

platné předpisy týkající se práv 
cestujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

platné předpisy týkající se sociální 
ochrany a ochrany zaměstnanců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

platné předpisy týkající se ochrany 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

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.

Aby zajistily transparentní a srovnatelné 
podmínky hospodářské soutěže mezi 
provozovateli a aby odvrátily rizika 
sociálního dumpingu, mohou příslušné 
orgány stanovit zvláštní sociální normy a 
normy kvality služeb.

Or. en

Odůvodnění

Tyto aspekty původního odstavce se přesouvají do příslušných nových bodů čl. 2 písm. a) a 
získávají tak na významu. K zajištění pravomoci v tomto směru je nutné nové znění.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 2 a – odst. 3 – písm. b
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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 podobu 
koncese s ohledem na normy kvality, jež je 
třeba splnit, a prostředky vhodné 
k uskutečnění těchto cílů plánu veřejné 
dopravy;

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba přesněji objasnit pojem „přiměřené“.

Pozměňovací návrh 19

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

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. fr

Odůvodnění

Objasnění přiměřenosti je obsaženo již v čl. 2a odst. 3 písm. b), takže na tomto místě může být 
vypuštěno.

Pozměňovací návrh 20

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

a) dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy 
nákladově nejefektivnějším způsobem;

a) dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy 
nákladově efektivním způsobem při vysoké 
kvalitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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, provozovateli 
infrastruktury a zástupci organizací 
cestujících a zaměstnanců, a jejich 
stanoviska zváží.

Or. fr

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly konzultovat rovněž se zástupci organizací cestujících a 
zaměstnanců, a to nikoli jen „případně“.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – podpísmeno 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 
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smluv mezi sociálními partnery, budou 
příslušné orgány požadovat 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 podrobnosti o 
jejich smluvních právech a podmínky, za 
jakých jsou zaměstnanci považováni za 
spojené se službami.“

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „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.“

6. Příslušné orgány sestaví normy kvality a 
sociální normy, aniž je dotčeno 
vnitrostátní právo, včetně kolektivních 
smluv uzavřených mezi sociálními 
partnery, definují za tímto účelem sociální 
a kvalitativní kritéria a bez ohledu na 
formu koncese je zahrne do dokumentace 
nabídkového řízení a do smluv o veřejných 
službách.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – podpísmeno c a (nové)
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový odstavec 7a, který zní:
„Členské státy přijmou opatření 
na nediskriminačním základě, která by 
zajistila, aby provozovatel, který přímo či 
nepřímo nařídí jiné společnosti, aby jeho 
jménem poskytovala služby, odpovídala 
spolu se subdodavatelem nebo místo něj 
za pohledávky zaměstnanců, příp. 
za splatné příspěvky sociálního 
zabezpečení do společných fondů nebo 
institucím sociálních partnerů.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná 
v průběhu smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.
Odstavcem 7a nejsou dotčena přísnější 
pravidla odpovědnosti v rámci právních 
předpisů členských států.“

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Doplňuje se odstavec, který zní:
„3a. Příslušný orgán může vyloučit z 
účasti na nabídkovém řízení provozovatele 
ze třetích zemí v případě, kdy tyto třetí 
země neotevřou svá nabídková řízení pro 
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podniky z členských států.“

Or. fr

Odůvodnění

Třetí země nesmí mít možnost se účastnit nabídkového řízení v členských státech EU, pokud 
neotevřou svůj vlastní trh členským státům EU.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

pokud se jejich průměrná roční hodnota 
odhaduje na méně než 2 000 000 EUR 
nebo méně než 10 000 000 EUR v případě 
smlouvy o veřejných službách zahrnující 
veřejnou dopravu po železnici, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

pokud se týkají poskytnutí méně než 
600 000 kilometrů veřejných služeb v 
přepravě cestujících ročně nebo méně než 
500 000 kilometrů v případě smlouvy o 
veřejných službách zahrnující veřejnou 
dopravu po železnici.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 3 000 000 
EUR nebo na poskytnutí méně než 900 000 
kilometrů veřejných služeb v přepravě 
cestujících ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b

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. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je zrušit čl. 5 odst. 6 a nahradit jej tímto textem. Odstavec 6 je však nutné 
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zachovat a tento nový text může být připojen za něj.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se nový odstavec 6, který zní:
6. 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

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 – podpísmeno a
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 3, musí být 
uzavírání smluv o veřejných službách v 
přepravě po železnici s výjimkou jiných 
druhů drážní dopravy, jako jsou metro 
nebo tramvaj, v souladu s čl. 5 odst. 3 od 3. 
prosince 2019. Veškeré smlouvy o 
veřejných službách v přepravě jinými 
druhy drážní dopravy a po silnici musí být 
uzavřeny v souladu s čl. 5 odst. 3 
nejpozději do 3. prosince 2019. Během 
tohoto přechodného období, které trvá do 
3. prosince 2019, přijmou členské státy 

Aniž je dotčen odstavec 3, musí být 
uzavírání smluv o veřejných službách v 
přepravě jinými druhy drážní dopravy, 
jako jsou metro nebo tramvaj, a po silnici v 
souladu s čl. 5 od 3. prosince 2019. 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici se udělují v 
souladu s čl. 5 od 3. prosince 2029. Během 
přechodných období přijmou členské státy 
opatření, aby postupně dosáhly souladu s 
čl. 5 odst. 3, a tím se vyhnuly vážným 
strukturálním problémům zejména v 
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opatření, aby postupně dosáhly souladu s 
čl. 5 odst. 3, a tím se vyhnuly vážným 
strukturálním problémům zejména v 
souvislosti s přepravní kapacitou.

souvislosti s přepravní kapacitou

Or. fr

Odůvodnění

Mnoho států dosud nabídkové řízení podle čl. 5 odst. 3 v oblasti veřejné přepravy cestujících 
po železnici vůbec nepoužívá, a proto je nutné prodloužit lhůtu až do roku 2029.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 – podpísmeno b
Nařízení (ES) č. 1370/2007
Čl. 8 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platnost smluv o veřejných službách v 
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.“

Platnost smluv o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici přímo 
uzavřených před 3. prosincem 2029 může 
trvat až do data jejího skončení.

Or. fr


