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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rôzne liberalizácie sektorov služieb zrealizované Európskou úniou za niekoľko desaťročí, 
a to aj v odvetví železničnej dopravy, vychádzajú z uplatňovania článku 26 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, a teda sú súčasťou európskeho projektu.

Tento cieľ týkajúci sa vytvorenia spoločného trhu by nemal byť samoúčelný, ale skôr 
zameraný na zníženie nákladov na služby pre spotrebiteľov, pričom by sa zároveň mala 
zachovať vysoká úroveň kvality služieb dostupná pre všetkých.

Nezdá sa však, že by rôzne mechanizmy liberalizácie odvetví, ktorých služby boli v minulosti 
zabezpečované verejnými poskytovateľmi prostredníctvom národných monopolov, v priebehu 
rokov dokázali splniť tento dvojaký cieľ.

Príklady nespokojnosti existujú aj v odvetví železničnej dopravy:

 Pokiaľ ide o medzinárodnú osobnú dopravu, ktorá je otvorená hospodárskej súťaži od 
roku 2010, rozšírenie hospodárskej súťaže neprinieslo citeľné zníženie nákladov 
a viedlo k uzavretiu starých cezhraničných trás, ktoré nefungovali v modeli 
vysokorýchlostných železníc. Toto odvetvie navyše nezaznamenalo očakávaný rast 
a jeho trhové podiely sa zvýšili skôr v rámci intermodálnej než intramodálnej dopravy.

 Pokiaľ ide o vnútroštátnu osobnú dopravu vo Veľkej Británii, v členskom štáte 
s najväčším pokrokom v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa liberalizácie, 
situácia je takáto: Európsky hospodársky a sociálny výbor jasne zdôrazňuje 
nespokojnosť britských používateľov a opakovanú potrebu zapojiť tento členský štát 
do integrácie odvetvia (cenníky, distribúcia, cestovné poriadky…).

 Pokiaľ ide o vnútroštátnu osobnú dopravu v celej Únii, prebehlo najmenej 15 konaní 
vo veci porušenia právnych predpisov z dôvodu neprimeranej transpozície, čo svedčí 
o príliš rýchlom tempe tejto liberalizácie, ktorá by sa v záujme účasti na realizácii 
európskeho projektu mala vykonávať bez toho, aby poškodzovala vnútroštátne 
modely, ktoré poskytovali občanom kvalitnú dopravu niekoľko desaťročí. 

Spravodajca vzhľadom na tieto skutočnosti dospel k názoru, že potreba prehĺbenia
liberalizácie odvetvia osobnej železničnej dopravy sa nepreukázala, a prostredníctvom svojich 
pozmeňujúcich návrhov sa snaží o zmiernenie rizika negatívnych dôsledkov pre občanov 
a najmä pre pracovníkov v tomto odvetví, a to na viacerých osiach:

 Čo najintegrovanejšia správa: ak je striktné oddelenie manažérov infraštruktúry 
a dopravcov založené na hospodárskej súťaži, obavy, ktoré vzbudzuje medzi 
organizáciami používateľov, odvetvovými odbormi alebo niekdajšími poskytovateľmi, 
vedú spravodajcu k potrebe citlivejšieho prístupu. Toto oddelenie s najväčšou 
pravdepodobnosťou prinesie obmedzenejšie spoločné čerpanie zdrojov na hmotné 
investície a väčšiu byrokratickú záťaž, čo bude mať negatívny vplyv na kvalitu služieb 
a bezpečnosť používateľov. V súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie 
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z 28. februára 2013 sa preto spravodajca rozhodol, že v tejto veci poskytne
vnútroštátnemu regulačnému orgánu čo najväčšiu voľnosť.

 Čo najväčšia voľnosť pre členské štáty, aby si mohli vybrať medzi výzvou na 
predkladanie ponúk a priamym pridelením koncesií na služby vo verejnom záujme 
značným zvýšením finančných stropov.

 Začlenenie predpisov týkajúcich sa ochrany používateľov, pracovníkov a životného 
prostredia do vnútroštátnych plánov udržateľnej verejnej dopravy v rámci jej 
sociálnych a environmentálnych aspektov, čím sa zjednoduší zahrnutie týchto 
kvalitatívnych, sociálnych a environmentálnych kritérií do výziev na predkladanie 
ponúk.

 Posilnenie ochrany pracovníkov prostredníctvom rozsiahlych možností presunu 
zamestnancov v rámci novej spoločnosti s koncesiou na služby vo verejnom záujme; 
prostredníctvom posilnenia sociálneho dialógu v štruktúrach; prostredníctvom 
objasnenia sociálneho práva uplatniteľného na vlakový personál, a to najmä 
udeľovaním osvedčení tomuto personálu; prostredníctvom žiadosti adresovanej 
členským štátom o stanovenie solidárnej sociálnej zodpovednosti uchádzača a jeho 
subdodávateľov s cieľom vyhnúť sa sociálnemu dumpingu.

 Nevyhnutná reciprocita pri otvorení trhov medzi členskými štátmi.

 Členským štátom sa zásadne predĺži prechodné obdobie na zavedenie liberalizácie (do 
roku 2029) s cieľom poskytnúť politikom v Únii čas na odstup a analýzu pred každým 
ďalším krokom v oblasti liberalizácie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Železničná doprava zohráva 
významnú úlohu zo sociálneho 
a z environmentálneho hľadiska, ako aj 
v rámci plánovania mobility, a jej celkový 
podiel na európskej preprave cestujúcich 
je možné podstatne zvýšiť. Príslušné 
investície do výskumu, ako aj do 
infraštruktúry a železničných koľajových 
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vozidiel môžu významne prispieť 
k novému rastu, a teda podporiť 
zamestnanosť priamo v železničnom 
sektore a nepriamo zvyšovaním mobility 
zamestnancov z iných sektorov. Ak sa 
členské štáty dohodnú na posilnenej 
spolupráci, môže sa železničná doprava 
stať významným moderným priemyselným 
odvetvím EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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. 
Táto politika by sa mala vymedziť vo
všetkých plánoch udržateľnej 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.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 3

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 
aj 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 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Zavedenie verejnej súťaže založenej 
na kvalite namiesto najnižšej ceny 
pomáha zamedzovať sociálnemu 
dumpingu, ktorý sa často spája 
s lacnejšími ponukami a prináša úspory 
na úkor zamestnancov: nižšie mzdy, dlhší 
pracovný čas, nižší počet zamestnancov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Zásada reciprocity je dôležitým 
prostriedkom pôsobiacim proti narúšaniu 
hospodárskej súťaže; táto zásada by sa 
nemala uplatňovať iba na členské štáty, 
ale aj na podniky v tretích krajinách, 
ktoré chcú mať účasť na verejnom 
obstarávaní v Únii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

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, avšak s ohľadom na 
osobitosti jednotlivých krajín.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

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, 

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

je dôležité, aby členské štáty zaručili 
vysokú úroveň sociálnej ochrany 
zamestnancov poskytovateľov služieb vo 
verejnom záujme pred sociálnym 
dumpingom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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 
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, ak je to vhodné, zohľadňovali 
pracovné a sociálne normy priaznivejšie 
pre pracovníkov, ktoré boli stanovené 
vnútroštátnymi zákonmi, úpravami alebo
správnymi opatreniami a kolektívnymi
zmluvami alebo dohodami uzatvorenými 
medzi sociálnymi partnermi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

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. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) S cieľom obmedziť prípady 
zneužitia pri zadávaní zákaziek 
subdodávateľom a ochrániť práva 
pracovníkov železníc by sa malo na 
nediskriminačnom základe zabezpečiť, 
aby subdodávatelia niesli zodpovednosť za 



PE516.641v01-00 10/21 PA\943827SK.doc

SK

to, že pracovníkom 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. en

Pozmeňujúci návrh 11

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.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na zmenu požadovanú v pozmeňujúcom návrhu k článku 8 ods. 2 prvému
pododseku je znenie tohto odôvodnenia zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 12

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 

(15) Príprava železničných podnikov na 
zavedenie verejnej súťaže v prípade zmlúv 
o službách vo verejnom záujme si vyžaduje 
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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.

viac času na účinnú a udržateľnú internú 
reštrukturalizáciu spoločností, ktorým boli 
takéto zmluvy zadané v minulosti priamo. 
Preto by síce už teraz mali prijímať
opatrenia na postupné zavádzanie tohto 
spôsobu uzatvárania zmlúv, avšak všetky 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
v oblasti verejnej osobnej železničnej 
dopravy sa musia uzatvárať na základe 
verejného obstarávania stanoveného 
v tomto nariadení až od roku 2029.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány verejnej dopravy a záväzky 
vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme

Plány udržateľnej verejnej dopravy 
v rámci jej sociálnych, environmentálnych 
a ekonomických aspektov a záväzky 
vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť udržateľnú povahu príslušných plánov vo všetkých ich aspektoch.

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

uplatniteľné pravidlá týkajúce sa práv 
cestujúcich;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

uplatniteľné pravidlá týkajúce sa 
sociálnej ochrany a ochrany 
zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

uplatniteľné pravidlá týkajúce sa ochrany 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vypracovávaní plánov verejnej 
dopravy príslušné orgány zohľadňujú 
najmä uplatniteľné pravidlá týkajúce sa 

Príslušné orgány môžu stanoviť osobitné 
sociálne normy a normy kvality služieb, 
aby sa zabezpečili transparentné 
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práv cestujúcich, sociálnej ochrany a 
ochrany zamestnancov a životného 
prostredia.

a porovnateľné podmienky hospodárskej 
súťaže medzi poskytovateľmi a aby sa 
zamedzilo riziku sociálneho dumpingu.

Or. en

Odôvodnenie

Aspekty uvedené v pôvodnom odseku sa presúvajú do príslušných písmen článku 2a, aby 
nadobudli väčší význam. V tejto súvislosti je potrebné nové znenie na zaručenie právomoci.

Pozmeňujúci návrh 18

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, čiže musia 
určovať spôsob uzatvorenia zmluvy 
s prihliadnutím na normy kvality, ktoré je 
potrebné splniť, a prostriedky vhodné na 
uskutočnenie týchto cieľov plánu verejnej 
dopravy;

Or. fr

Odôvodnenie

Treba presnejšie vymedziť pojem „primerané“.

Pozmeňujúci návrh 19

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

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 

vypúšťa sa
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cieľov plánov verejnej dopravy.

Or. fr

Odôvodnenie

Odôvodnenia o primeranosti už boli zahrnuté do článku 2a ods. 3 písm. b) a môžu sa teda na 
tomto mieste vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dosahujú ciele plánu verejnej dopravy 
nákladovo najefektívnejším spôsobom;

a) dosahujú ciele plánu verejnej dopravy 
najefektívnejším spôsobom pri vysokej 
kvalite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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, manažéri 
infraštruktúry a organizácie zastupujúce 
cestujúcich a zamestnancov, a zohľadňuje 
ich stanoviská.

Or. fr
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Odôvodnenie

Príslušné orgány by mali viesť konzultácie aj so zástupcami organizácií cestujúcich 
a zamestnancov, a to nielen „v prípade potreby“.

Pozmeňujúci návrh 22

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 môžu 
vyžadovať od vybraného prevádzkovateľa 
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 
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. en

Pozmeňujúci návrh 23

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

6. 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.

6. Keď príslušné orgány bez toho, aby bolo 
dotknuté vnútroštátne právo a právo 
Spoločenstva vrátane kolektívnych zmlúv 
uzatvorených medzi sociálnymi partnermi, 
stanovia normy kvality a sociálne normy, 
vymedzia na tento účel sociálne
a kvalitatívne kritériá a zahrnú tieto 
normy a kritériá do súťažných podkladov a 
do zmlúv o službách vo verejnom záujme
bez ohľadu na spôsob uzatvorenia 
zmluvy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno ca (nové)
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dopĺňa sa tento nový odsek 7a:
„Členské štáty prijmú opatrenia na 
nediskriminačnom základe, ktorými 
zabezpečia, aby poskytovateľ, ktorý
priamo alebo nepriamo poverí iný podnik
poskytovaním služieb v jeho mene, niesol 
zodpovednosť spolu s akýmkoľvek 
subdodávateľom alebo namiesto neho za 
splatné pohľadávky zamestnancov a/alebo 
za uhradenie splatných príspevkov do 
systému sociálneho zabezpečenia 
určených do spoločných fondov alebo 
inštitúcií sociálnych partnerov.
Zodpovednosť uvedená v tomto odseku je 
obmedzená na práva pracovníkov 
nadobudnuté počas zmluvného vzťahu 
medzi dodávateľom a jeho 
subdodávateľmi.



PA\943827SK.doc 17/21 PE516.641v01-00

SK

Odsek 7a nemá vplyv na prísnejšie 
pravidlá týkajúce sa zodpovednosti 
stanovené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Vkladá sa tento odsek:
„3a. Príslušný orgán môže z vylúčiť 
z verejného obstarávania 
prevádzkovateľov z tretích krajín, ak tieto 
tretie krajiny neumožňujú podnikom 
z členských štátov Únie účasť na ich 
verejnom obstarávaní.“

Or. fr

Odôvodnenie

Tretie krajiny by nemali mať možnosť zúčastňovať sa verejného obstarávania v členských 
štátoch Európskej únie, ak neotvoria svoj vlastný trh členským štátom Únie.

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ak sa ich priemerná ročná hodnota 
odhaduje na: menej ako 2 000 000 EUR 
alebo menej ako 10 000 000 EUR v 
prípade zmluvy o službách vo verejnom 
záujme vrátane verejnej železničnej 
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dopravy alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

ak sa týkajú poskytovania služieb vo 
verejnom záujme v osobnej doprave v 
rozsahu menšom ako 600 000 kilometrov 
ročne alebo menej ako 500 000 kilometrov 
ročne v prípade zmluvy o službách vo 
verejnom záujme vrátane verejnej 
železničnej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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 3 000 000 EUR, alebo na ročný 
poskytovaný objem služieb vo verejnom 
záujme v osobnej doprave menší ako 
900 000 kilometrov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno b

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

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je vypustiť článok 5 ods. 6 a nahradiť ho týmto textom. Je však dôležité 
zachovať pôvodný odsek 6 a tento nový text sa môže doplniť ďalej.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Vkladá sa tento nový odsek 6a:
„6. 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 
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istému železničnému podniku.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, 
zadávanie zmlúv vo verejnom záujme v 
železničnej doprave s výnimkou ďalších 
druhov koľajovej dopravy ako metro alebo 
električky musí byť v súlade s článkom 5 
ods. 3 od 3. decembra 2019. Všetky
zmluvy vo verejnom záujme v ďalších 
druhoch koľajovej dopravy a v cestnej 
doprave musia byť zadané v súlade s 
článkom 5 ods. 3 najneskôr do 3. decembra 
2019. Počas prechodného obdobia 
trvajúceho do 3. decembra 2019 prijmú 
členské štáty opatrenia na postupné 
zosúladenie s článkom 5 ods. 3 s cieľom 
zabrániť vážnym štrukturálnym 
problémom súvisiacim najmä s dopravnou 
kapacitou.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, 
zadávanie zmlúv o službách vo verejnom 
záujme v ďalších druhoch koľajovej 
dopravy ako metro alebo električky 
a v cestnej doprave musí byť v súlade s 
článkom 5 od 3. decembra 2019. Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme v osobnej 
železničnej doprave sa zadávajú v súlade s 
článkom 5 najneskôr do 3. decembra 2029. 
Počas prechodných období prijmú členské 
štáty opatrenia na postupné zosúladenie 
s článkom 5 ods. 3 s cieľom zabrániť 
vážnym štrukturálnym problémom 
súvisiacim najmä s dopravnou kapacitou.

Or. fr

Odôvodnenie

Niektoré štáty ešte skoro vôbec neuplatňujú verejnú súťaž podľa článku 5 ods. 3 v oblasti 
verejnej osobnej železničnej dopravy, a preto je potrebné predĺžiť lehotu až do roku 2029.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 2a
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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 do 3. decembra
2029 sa môžu uplatňovať až do dátumu 
skončenia ich platnosti.

Or. fr


