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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 
z 28. februára 2013 sa preto spravodajca rozhodol, že v tejto veci poskytne 
vnútroštátnemu regulačnému orgánu čo najväčšiu voľnosť.
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 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 smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Cezhraničné otázky by mali efektívne 
riešiť spoločne manažéri infraštruktúry z 
rôznych členských štátov prostredníctvom 
zriadenia európskej siete manažérov 
infraštruktúry.

(7) Je nevyhnutné zlepšiť a posilniť 
cezhraničnú spoluprácu medzi manažérmi 
infraštruktúry. Cezhraničné otázky by 
mali efektívne riešiť spoločne manažéri 
infraštruktúry z rôznych členských štátov 
prostredníctvom zriadenia európskej siete 
manažérov infraštruktúry.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Počas procesu otvárania trhu pre 
služby vnútroštátnej osobnej železničnej 
dopravy by sa malo seriózne zvážiť
zlepšenie bezpečnosti železníc, najmä 
pokiaľ ide o reformu v súčasnosti 
zavedených integrovaných štruktúr, 
s cieľom vyhnúť sa kladeniu ďalších
administratívnych prekážok ohrozujúcich 
zachovanie a zlepšenie bezpečnosti. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Vzhľadom na nerovnorodosť sietí, 
pokiaľ ide o ich veľkosť a hustotu, a na 
rozmanitosť organizačných štruktúr 
vnútroštátnych a miestnych alebo 
regionálnych orgánov a ich konkrétne 
skúsenosti s procesom otvárania trhu, by 
mal mať každý členský štát dostatok
flexibility na organizáciu svojej siete tak, 
aby mohol dosiahnuť optimálny pomer 
služieb s otvoreným prístupom a služieb 
vykonávaných na základe verejných 
zákaziek na poskytnutie služieb, a tak 
zabezpečil služby vysokej kvality ľahko 
dostupné pre všetkých cestujúcich.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) So zreteľom na dokončenie 
jednotného európskeho železničného 
priestoru a vzhľadom na hospodársku 
súťaž v tomto sektore Komisia aktívne 
podporuje a nabáda k sociálnemu dialógu 
na úrovni Únie, aby sa tak zabezpečila 
trvalá ochrana pracovníkov železníc pred 
neželanými účinkami otvorenia trhu a aby 
sa vypracovali spoločné reakcie na výzvy, 
ktoré prináša vykonávanie štvrtého 
železničného balíka. V tejto súvislosti by 
sa mala venovať osobitná pozornosť 
vplyvu psychologicko-sociálnej záťaže, 
ktorá vypláva z tejto zmeny, na 
príslušných zamestnancov. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Komisia zabezpečí, aby členské štáty 
v plnej miere a správne presadzovali 
ustanovenia smernice Rady 2005/47/ES 
z 18. júla 2005 o Dohode medzi 
Spoločenstvom európskych železníc 
(CER) a Európskou federáciou
pracovníkov v doprave (ETF) 
o niektorých aspektoch pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov, ktorí 
pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej 
doprave v sektore železníc1, najmä pokiaľ 
ide o ich bezpečnosť. 
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__________________
1 Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 15.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 19c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19c) Na dosiahnutie bezpečnosti železníc 
a spravodlivej hospodárskej súťaže je 
nevyhnutné dodržiavať pracovné predpisy
a predpisy týkajúce sa času jazdy 
a odpočinku pre rušňovodičov. Na 
otvorenom európskom trhu so železničnou 
dopravou s čoraz väčším počtom 
cezhraničných operácií treba dodržiavanie 
času jazdy a odpočinku kontrolovať 
a presadzovať. Národné bezpečnostné 
orgány by mali mať povinnosť 
kontrolovať a presadzovať takéto 
predpisy, pričom Komisia by mala 
navrhnúť pravidlá a povinné pravidelné 
kontroly. Takýto postup je však možný len 
s elektronickým zariadením vo vlaku, 
ktoré zaznamenáva čas jazdy a odpočinku 
rušňovodičov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 19d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19d) Vzhľadom na rozvoj jednotného 
európskeho železničného priestoru 
a otváranie trhu so železničnou dopravou 
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by členské štáty mali využívať 
reprezentatívne kolektívne zmluvy 
uzavreté medzi sociálnymi partnermi, a to 
bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne 
právo a platné kolektívne zmluvy, 
s cieľom vyhnúť sa sociálnemu 
dumpingu a nečestnej hospodárskej 
súťaži.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 19e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19e) Vlakový personál tvorí profesijná 
skupina zo železničného sektora, ktorá 
vykonáva úlohy týkajúce sa bezpečnosti. 
Tradične vykonáva operačné 
bezpečnostné úlohy v rámci železničného 
systému a zodpovedá za pohodlie 
cestujúcich a bezpečnosť vo vlakoch. 
Udeľovanie osvedčení podobné 
udeľovaniu osvedčení rušňovodičom je 
užitočná na zaručenie vysokej úrovne 
kvalifikácií a kompetencií, na uznanie 
dôležitosti týchto profesijných skupín pre 
bezpečné železničné služby, ale aj na
uľahčenie mobility pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 19f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19f) Komisia by mala posúdiť dosah tejto 
smernice na rozvoj pracovného trhu pre 
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vlakový personál a navrhnúť nové 
legislatívne opatrenia týkajúce sa 
udeľovania osvedčení tomuto vlakovému 
personálu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 19g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19g) Vnútroštátny regulačný orgán by 
mal schvaľovať ustanovenia týkajúce sa 
presunu zamestnancov alebo žiadať o ich 
zmenu. Súčasťou tohto postupu môže byť 
využitie práva na premyslenie pre 
zamestnancov, ktorí majú byť presunutí. 
Regulačný orgán by sa pri prijímaní 
rozhodnutia mal vyhnúť presunu citlivých 
informácií od manažéra infraštruktúry 
k ďalšiemu subjektu v integrovanom 
podniku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby manažér 
infraštruktúry vykonával všetky funkcie 
uvedené v článku 3 ods. 2 a aby bol 
nezávislý od každého železničného 
podniku.

Členské štáty si ponechávajú voľnosť, 
pokiaľ ide o prostriedky, ktorými
zabezpečujú, aby manažér infraštruktúry 
vykonával všetky funkcie uvedené v 
článku 3 ods. 2 a aby bol nezávislý od 
každého železničného podniku.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme zaručenia nezávislosti manažéra 
infraštruktúry členské štáty zabezpečujú, 
aby sa manažéri infraštruktúry organizovali 
v subjekte právne odlíšenom od 
akéhokoľvek železničného podniku.

V záujme zaručenia nezávislosti manažéra 
infraštruktúry členské štáty zabezpečujú, 
aby sa manažéri infraštruktúry organizovali 
v subjekte právne odlíšenom od 
akéhokoľvek železničného podniku, a to 
v rámci limitov nevyhnutných na 
zamedzenie byrokracii medzi subjektmi 
a uľahčenie investícií do siete s cieľom 
zabezpečiť poskytovanie kvalitných 
služieb bez zvyšovania prevádzkových 
nákladov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Manažér infraštruktúry má svojich 
vlastných zamestnancov a jeho priestory sú 
oddelené od iných právnych subjektov v 
rámci vertikálne integrovaného podniku. 
Prístup k informačným systémom je 
chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť 
manažéra infraštruktúry. V interných 
pravidlách alebo v zmluvách 
zamestnancov sa jednoznačne obmedzia 
kontakty s inými právnymi subjektmi v 
rámci vertikálne integrovaného podniku 

Manažér infraštruktúry má svojich 
vlastných zamestnancov a jeho priestory sú 
oddelené od iných právnych subjektov v 
rámci vertikálne integrovaného podniku. 
Prístup k informačným systémom je 
chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť 
manažéra infraštruktúry. Presuny 
zamestnancov s výnimkou presunov 
uvedených v odseku 4 medzi manažérom 
infraštruktúry a inými právnymi subjektmi 
v rámci vertikálne integrovaného podniku 
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na oficiálnu komunikáciu spojenú s 
výkonom funkcií manažéra 
infraštruktúry, ktoré sa vykonávajú aj v 
súlade s inými železničnými podnikmi 
mimo vertikálne integrovaného podniku.
Presuny zamestnancov s výnimkou 
presunov uvedených v písmene c) medzi 
manažérom infraštruktúry a inými 
právnymi subjektmi v rámci vertikálne 
integrovaného podniku sú možné len v 
prípade, ak možno zabezpečiť, že medzi 
nimi nedôjde k výmene citlivých 
informácií.

sú možné len v prípade, ak možno 
zabezpečiť, že medzi nimi nedôjde k 
výmene citlivých informácií.

Manažér infraštruktúry môže 
spolupracovať s ďalšími subjektmi 
vertikálne integrovaného podniku na 
rozvíjaní ich informačných systémov za 
predpokladu, že sa zabezpečí náležitá 
ochrana citlivých informácií, ktorými 
disponuje manažér infraštruktúry.
Regulačný orgán schváli ustanovenia 
týkajúce sa vykonávania prvého 
a druhého pododseku tohto odseku, alebo 
požiada o ich zmeny, s cieľom zabezpečiť 
nezávislosť manažéra infraštruktúry. 
Regulačný orgán môže požiadať 
integrovaný podnik, aby mu poskytol 
všetky prípadne potrebné informácie.

Or. fr

Odôvodnenie

Návrh Komisie je príliš normatívny. Regulačný orgán by mal zabezpečiť, aby ustanovenia
týkajúce sa priestorov, informačných systémov a zamestnancov mimo vrcholových riadiacich 
pozícií zabezpečili nezávislosť manažéra infraštruktúry. Tieto ustanovenia sa môžu 
v jednotlivých členských štátoch líšiť.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7d – odsek 1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri 
infraštruktúry pre každú sieť zriadili a 
zorganizovali koordinačné výbory. 
Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň 
pre manažéra infraštruktúry, známych 
žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a 
potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú 
žiadosť, ich zastupiteľské organizácie, 
zástupcov používateľov služieb železničnej 
nákladnej a osobnej dopravy a v prípade 
potreby pre regionálne a mieste orgány. 
Zástupcovia členských štátov a členovia 
dotknutého regulačného orgánu sú 
pozývaní na zasadnutia koordinačného 
výboru ako pozorovatelia.

Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri 
infraštruktúry pre každú sieť zriadili a 
zorganizovali koordinačné výbory. 
Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň 
pre manažéra infraštruktúry, známych 
žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a
potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú 
žiadosť, ich zastupiteľské organizácie
vrátane zástupcov ich zamestnancov, 
zástupcov používateľov služieb železničnej 
nákladnej a osobnej dopravy a pracovníkov 
železničného sektora a v prípade potreby 
pre regionálne a mieste orgány. 
Zástupcovia členských štátov a členovia 
dotknutého regulačného orgánu sú 
pozývaní na zasadnutia koordinačného 
výboru ako pozorovatelia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 7e – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sieť sa zúčastňuje na činnostiach 
monitorovania trhu uvedených v článku 15 
a referenčne porovnáva efektívnosť 
manažérov infraštruktúry na základe 
spoločných ukazovateľov a kritérií kvality, 
akými sú napríklad spoľahlivosť, kapacita, 
dostupnosť, presnosť a bezpečnosť ich 
sietí, kvalita a využívanie aktív, údržba, 
obnova, zlepšenia, investície a finančná 
efektívnosť.

Sieť sa zúčastňuje na činnostiach 
monitorovania trhu uvedených v článku 15 
a referenčne porovnáva efektívnosť 
manažérov infraštruktúry na základe 
spoločných ukazovateľov a kritérií kvality, 
akými sú napríklad spoľahlivosť, kapacita, 
dostupnosť, prístupnosť, presnosť a 
bezpečnosť ich sietí, kvalita a využívanie 
aktív, údržba, obnova, zlepšenia, 
cezhraničná spolupráca na odstránenie 
prekážok, investície a finančná 
efektívnosť.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom určiť, či by sa ohrozila 
hospodárska rovnováha zmluvy o službách 
vo verejnom záujme, dotknutý regulačný 
orgán alebo orgány uvedené v článku 55 
vykonajú objektívnu hospodársku analýzu 
a svoje rozhodnutie založia na vopred 
určených kritériách. Toto určenie vykoná(-
ajú) na základe žiadosti, ktorú do jedného 
mesiaca od oznámenia zamýšľanej služby 
osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 
4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

S cieľom určiť, či by sa ohrozila 
hospodárska rovnováha zmluvy o službách 
vo verejnom záujme, dotknutý regulačný 
orgán alebo orgány uvedené v článku 55 
vykonajú objektívnu hospodársku analýzu 
– vrátane posúdenia situácie v oblasti 
zamestnanosti – a svoje rozhodnutie 
založia na vopred určených kritériách.

Posúdenie, či hospodárska rovnováha 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
bola ohrozená, by malo zohľadniť vopred 
určené kritériá, ako je vplyv na ziskovosť 
akýchkoľvek služieb, ktoré sú zahrnuté 
v zmluve o službách vo verejnom záujme, 
vrátane následných vplyvov na čisté 
náklady, ktoré znáša príslušný orgán 
verejnej moci, ktorý zadal zákazku, dopyt 
cestujúcich, stanovenie ceny cestovného, 
spôsob predaja prepravných dokladov, 
umiestnenie a počet zastávok 
a načasovanie a frekvencia navrhnutej 
novej služby, ktoré stanovuje regulačný 
orgán uvedený v článku 55 v súlade 
s vykonávacími opatreniami stanovenými 
v odseku 4 tohto článku.

Posúdením sa preukáže, či by mohlo dôjsť 
k ohrozeniu realizovateľnosti služieb 
prevádzkovaných na základe verejnej 
zákazky na poskytnutie služby. Rovnováha 
sa považuje za ohrozenú, ak možno 
preukázať, že hospodárska 
realizovateľnosť prevádzkovania týchto 
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verejných služieb pri zachovaní 
prijateľnej úrovne kvality by bola 
ohrozená.
V súlade s takýmto posúdením 
a rozhodnutím príslušného regulačného 
orgánu členské štáty udeľujú, upravujú 
alebo odopierajú právo na prístup 
k požadovanej službe osobnej dopravy na 
základe ekonomickej analýzy a v súlade 
s právom Únie a so zásadami rovnosti 
a nediskriminácie. Regulačný orgán alebo 
regulačné orgány toto určenie vykoná(-
ajú) na základe žiadosti, ktorú do jedného 
mesiaca od oznámenia zamýšľanej služby 
osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 
4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

Or. fr

Odôvodnenie

Treba podrobne stanoviť kritériá určujúce hospodársku rovnováhu. Navrhovaný text 
vychádza z odôvodnenia 21 smernice 2012/34/EÚ a výkladových usmernení Komisie z roku 
2010.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V článku 15 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
„Komisia vypracuje potrebné mechanizmy 
na monitorovanie technických, 
ekonomických a pracovných podmienok 
a vývoja trhu v oblasti železničnej dopravy 
v Únii.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7b (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 19 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. V článku 19 sa vkladá toto písmeno:
„da) prijali záväzok dodržiavať príslušné 
reprezentatívne kolektívne zmluvy 
v členských štátoch, v ktorých podnik 
plánuje pôsobiť;“

Or. fr

Odôvodnenie

Ak sa má trh s osobnou železničnou dopravou viac otvoriť, je potrebné zlepšiť podmienky
dobrej povesti v súvislosti s dodržiavaním pracovných podmienok, ktoré musí železničný 
podnik spĺňať na získanie licencie, aby sa tak predišlo zhoršeniu pracovných podmienok 
v dôsledku väčšej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9a (nový)
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. V článku 63 ods. 1 sa vkladá tento 
pododsek:
„Komisia najneskôr do 18 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice 
posúdi jej dosah na rozvoj pracovného 
trhu pre vlakový personál. Komisia musí 
okamžite navrhnúť nové legislatívne 
opatrenia týkajúce sa udeľovania
osvedčení tomuto vlakovému personálu.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9
Smernica 2012/34/EÚ
Článok 63 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2024 posúdi 
vplyv tejto smernice na železničný sektor a 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov predloží správu 
o jej vykonávaní.

Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 
posúdi vplyv tejto smernice na železničný 
sektor a Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov predloží správu 
o jej vykonávaní. V tomto posúdení sa 
zohľadnia stanoviská vyjadrené 
sociálnymi partnermi v príslušnom výbore 
Únie pre sociálny dialóg.

Or. fr


