
AM\1002871SK.doc PE519.487v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2013/0028(COD)

17.9.2013

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
7 - 27

Návrh stanoviska
Rosa Estaràs Ferragut
(PE514.699v01-00)

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu 
so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy

Návrh nariadenia
(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))



PE519.487v01-00 2/15 AM\1002871SK.doc

SK

AM_Com_LegOpinion



AM\1002871SK.doc 3/15 PE519.487v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 7
Oldřich Vlasák

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 na 
rozdiel od iných druhov dopravy
nedokázali uspokojiť rozvíjajúce sa 
potreby z hľadiska dostupnosti, ceny a 
kvality.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 8
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom uľahčiť prípravu súťaží, a 
tým posilniť hospodársku súťaž musia 
príslušné orgány zabezpečiť, aby všetci 
poskytovatelia služieb vo verejnom 
záujme, ktorí majú záujem predložiť takúto 
ponuku, dostali určité informácie o 
dopravných službách a infraštruktúrach 
zahrnutých do rozsahu zmluvy o službách 
vo verejnom záujme.

(8) S cieľom uľahčiť prípravu ponúk, a 
tým posilniť hospodársku súťaž, musia 
príslušné orgány zabezpečiť, aby všetci 
poskytovatelia služieb vo verejnom 
záujme, ktorí majú záujem predložiť takúto 
ponuku, dostali určité informácie o 
dopravných službách a infraštruktúrach 
zahrnutých do rozsahu verejnej zákazky na 
poskytnutie služby, a to v takom rozsahu, 
aby zo strany obstarávateľa neboli 
znevýhodnení v porovnaní s ostatnými 
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účastníkmi hospodárskej súťaže.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 9
Joachim Zeller

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 na podniky z tretích 
krajín, ktoré chcú mať účasť na verejnom 
obstarávaní v rámci Únie.

Or. de

Odôvodnenie

Tretie krajiny by nemali mať možnosť zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní v členských 
štátoch EÚ, kým svoj trh neotvoria pre členské štáty EÚ.

Pozmeňujúci návrh 10
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Príslušné orgány musia
prostredníctvom primeraných a účinných 
opatrení uľahčiť prístup poskytovateľov 
služieb vo verejnom záujme k železničným 
koľajovým vozidlám v prípade, keď to 
nezabezpečuje trh za vhodných 
hospodárskych a nediskriminačných 
podmienok.

(12) Príslušné orgány by mali uľahčiť 
prístup poskytovateľov služieb vo 
verejnom záujme k železničným 
koľajovým vozidlám v prípade, keď to 
nezabezpečuje trh za vhodných 
hospodárskych a nediskriminačných 
podmienok. Musia však dbať na to, aby 
pritom neznevýhodnili jedného 
poskytovateľa na úkor druhých.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 11
Joachim Zeller

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 
zavedenie verejnej súťaže v prípade 
verejných zákaziek na poskytnutie služby
si vyžaduje viac času na účinnú a 
udržateľnú internú reštrukturalizáciu 
spoločností, ktorým boli takéto zákazky
zadané v minulosti priamo. Prechodné 
opatrenia sú preto potrebné v prípade 
zákaziek zadaných priamo v období od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia do 3. decembra 2019.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 12
Joachim Zeller

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Komisia v kontexte zmien a doplnení 
nariadenia (ES) č. 994/98 
(splnomocňujúce nariadenie) navrhuje aj 
zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 
1370/2007 [COM(2012) 730/3]. S cieľom 
harmonizovať prístup k predpisom o 
skupinových výnimkách v oblasti štátnej 
pomoci a v súlade s postupmi uvedenými v 
článku 108 ods. 4 a článku 109 zmluvy by 
sa do rozsahu pôsobnosti 
splnomocňujúceho nariadenia mala 
zahrnúť pomoc, ktorá slúži na 

vypúšťa sa
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koordináciu dopravy alebo tvorí náhrady 
za plnenie niektorých záväzkov 
súvisiacich s verejnoprospešnou službou 
podľa článku 93 zmluvy.

Or. de

Odôvodnenie

Presunutím zásady oslobodenia od notifikácie v prípade kompenzácií do iného právneho 
predpisu by sa zmenil celý logický rámec nariadenia o záväzkoch vyplývajúcich zo služby vo 
verejnom záujme, čo by pre služby vo verejnom záujme v osobnej doprave predstavovalo 
veľké riziko právnej neistoty.

Pozmeňujúci návrh 13
Joachim Zeller

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 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 sa 
nevzťahujú na celé územie členského 
štátu alebo ktorý pokrýva potreby v oblasti 
dopravy v regióne alebo mestskej 
aglomerácii alebo obci, a to aj na 
cezhraničnej úrovni;

Or. de

Odôvodnenie

Definícia musí byť jasnejšia, aby sa zohľadnil vznik dopravných orgánov s cezhraničnými 
právomocami. Toto nariadenie sa okrem toho musí jednoznačne vzťahovať aj na regióny.

Pozmeňujúci návrh 14
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
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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 na určitom 
mieste, napr. v obci, meste, mestskej 
aglomerácii alebo obci;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 15
Joachim Zeller

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z rozsahu záväzkov vyplývajúcich zo 
služby vo verejnom záujme sa vylučujú
všetky služby vo verejnom záujme v 
doprave, ktoré prekračujú rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie sieťových 
účinkov na miestnej, regionálnej alebo 
nižšej ako celoštátnej úrovni.

Do rozsahu záväzkov vyplývajúcich zo 
služby vo verejnom záujme patria všetky 
služby vo verejnom záujme v doprave, 
ktoré vytvárajú sieťové účinky na 
miestnej, regionálnej alebo nižšej ako 
celoštátnej úrovni; takéto sieťové účinky 
môžu vzniknúť spojením ziskových 
a stratových trás;

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa v prípade regionálnej železničnej trate dosahuje ekonomická rovnováha, alebo sa 
vytvárajú zisky, musí byť možné spojiť ju v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme so 
stratovými trasami, aby jej zisky mohli prispieť k financovaniu stratových trás a aby sa 
v prípade potreby mohli optimalizovať technické prostriedky potrebné na prevádzku.

Pozmeňujúci návrh 16
Joachim Zeller
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 2a – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 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:

1. Príslušné orgány vypracujú a pravidelne 
aktualizujú plány verejnej osobnej 
dopravy, ktoré sa vzťahujú na všetky 
relevantné druhy dopravy na území v ich 
zodpovednosti. Tieto povinnosti sa 
vzťahujú výlučne na mestské 
aglomerácie, ktoré majú viac než 100 000 
obyvateľov. 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:

Or. de

Odôvodnenie

Plány verejnej osobnej dopravy môžu znamenať značné dodatočné povinnosti, hoci nemajú 
vplyv na vlaky na hlavných trasách, odsúhlasené v rámci územného plánovania. Táto 
povinnosť by sa mala obmedziť len na aglomerácie určitej veľkosti.

Pozmeňujúci návrh 17
Oldřich Vlasák

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 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 

1. Príslušné orgány vypracujú a pravidelne 
aktualizujú viacročné plány verejnej 
osobnej dopravy, ktoré sa vzťahujú na 
všetky relevantné druhy dopravy na území 
v ich zodpovednosti. V týchto plánoch 
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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:

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:

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 18
Joachim Zeller

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) základné požiadavky, ktoré má spĺňať 
ponuka verejnej dopravy, napríklad 
dostupnosť, územná prepojiteľnosť, 
bezpečnosť, modálne a intermodálne 
prepojenia v hlavných spájajúcich uzloch, 
charakteristiky ponuky ako časy 
prevádzky, frekvencia služieb a minimálny 
stupeň využívania kapacity;

b) základné požiadavky, ktoré má spĺňať 
ponuka verejnej dopravy, napríklad 
dostupnosť, územná prepojiteľnosť, 
bezpečnosť, modálne a intermodálne 
prepojenia v hlavných spájajúcich uzloch, 
charakteristiky ponuky ako zásady 
zostavovania cestovných poriadkov a
frekvencia služieb;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19
Joachim Zeller

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) požiadavky týkajúce sa sociálnej a 
územnej súdržnosti.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 20
Joachim Zeller

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

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.

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

Plány verejnej dopravy sa mesiac pred ich 
zverejnením predkladajú na posúdenie 
regulačnému orgánu.
Príslušné orgány vzájomne zosúladia 
informácie uvedené v ich dopravných 
plánoch pre regionálne cezhraničné 
dopravné služby.

Or. de

Odôvodnenie

Treba podporovať intermodalitu a cezhraničnú koordináciu.

Pozmeňujúci návrh 21
Joachim Zeller

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 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 

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 
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zohľadňovať, aspoň poskytovatelia 
dopravy, v prípade potreby manažéri 
infraštruktúry a organizácie zastupujúce 
cestujúcich a zamestnancov.

zohľadňovať, aspoň poskytovatelia 
dopravy, v prípade potreby manažéri 
infraštruktúry a organizácie zastupujúce 
cestujúcich a zamestnancov.

Existujúci poskytovatelia verejných 
služieb sú povinní na požiadanie 
v priebehu jedného mesiaca poskytnúť 
príslušným orgánom požadované údaje. 
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na orgány 
susednej krajiny.

Or. de

Odôvodnenie

Verejná doprava si vyžaduje presné údaje o vývoji trhov v jednotlivých druhoch dopravy. 
Účastníci trhu majú k dispozícii najdôležitejšie zdroje informácií a musia ich využívať 
spoločne s príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 22
Joachim Zeller

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d (nové)
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Príslušné orgány sprístupňujú všetkým 
zainteresovaným stranám relevantné 
informácie na vypracovanie ponuky v 
rámci verejnej súťaže. Zahŕňajú informácie 
o dopyte cestujúcich, cestovnom, 
nákladoch a príjmoch súvisiacich s 
verejnou osobnou dopravou zahrnutou do 
verejnej súťaže a podrobné informácie o 
špecifikáciách infraštruktúry týkajúcich sa 
prevádzky požadovaných vozidiel alebo 
železničných koľajových vozidiel s cieľom 
umožniť im vypracovať dobre informované 
podnikateľské plány. Manažéri železničnej 
infraštruktúry pomáhajú príslušným 
orgánom pri poskytovaní všetkých 
príslušných špecifikácií infraštruktúry. 
Nedodržanie uvedených ustanovení bude 

8. Príslušné orgány sprístupňujú všetkým 
zainteresovaným stranám relevantné 
informácie na vypracovanie ponuky v 
rámci verejnej súťaže. Manažéri 
infraštruktúry, najmä prevádzkovatelia 
železničnej dopravy, ktorí vykonávajú, 
resp. vykonávali verejné zákazky na 
poskytovanie služieb, musia byť 
príslušným orgánom nápomocní pri 
poskytovaní všetkých vecných údajov.  Sú 
zodpovední za správnosť údajov, ktoré 
poskytli orgánom, pričom zachovávajú 
dôvernosť obchodných transakcií.
Zahŕňajú informácie o dopyte cestujúcich, 
cestovnom, nákladoch a príjmoch 
súvisiacich s verejnou osobnou dopravou 
zahrnutou do verejnej súťaže a podrobné 
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predmetom právneho preskúmania podľa 
článku 5 ods. 7.“

informácie o špecifikáciách infraštruktúry 
týkajúcich sa prevádzky požadovaných 
vozidiel alebo železničných koľajových 
vozidiel s cieľom umožniť im vypracovať 
dobre informované podnikateľské plány. 
Manažéri železničnej infraštruktúry 
pomáhajú príslušným orgánom pri 
poskytovaní všetkých príslušných 
špecifikácií infraštruktúry. Nedodržanie 
uvedených ustanovení bude predmetom 
právneho preskúmania podľa článku 5 ods. 
7.“ Súčasný prevádzkovateľ trate alebo 
siete, ktorá je predmetom verejnej súťaže 
podľa postupov verejného obstarávania, 
poskytne príslušnému orgánu 
bezodplatné, úplné a presné údaje 
potrebné na prípravu ponuky, najmä 
údaje o dopyte po doprave a príjmy z 
osobnej dopravy.  Predchádzajúci 
prevádzkovateľ železničnej dopravy a 
prevádzkovateľ infraštruktúry uhradia 
ostatným prevádzkovateľom prípadné 
straty, ktoré im vzniknú z dôvodu podania 
ponuky vychádzajúcej z chybných alebo 
chýbajúcich údajov.

Or. de

Odôvodnenie

Údaje prevádzkovateľa infraštruktúry nestačia, pretože neobsahujú obchodné údaje 
poskytovateľa služieb železničnej dopravy. Predchádzajúci resp. súčasní poskytovatelia, 
predovšetkým etablovaní, musia poskytnúť príslušné údaje, aby zabezpečili nediskriminačný 
prístup k informáciám. Je to nutné, pretože v opačnom prípade by príslušným orgánom vznikli 
povinnosti, ktoré si nemôžu splniť.

Pozmeňujúci návrh 23
Joachim Zeller

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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-a) vkladá sa tento odsek:

„3a. Príslušný orgán môže z verejného 
obstarávania vylúčiť prevádzkovateľov z 
tretích krajín, ak tieto tretie krajiny 
neumožňujú účasť na verejnom 
obstarávaní pre podniky z členských 
štátov Únie.“

Or. de

Odôvodnenie

Tretie krajiny by nemali mať možnosť zúčastňovať sa na postupe verejného obstarávania 
v členských štátoch EÚ, kým svoj trh neotvoria pre členské štáty EÚ.

Pozmeňujúci návrh 24
Oldřich Vlasák

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci prijímajú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie rovnakých 
podmienok a 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 
verejnej zákazky na poskytnutie služby.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 25
Joachim Zeller

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a – odsek 2 – pododsek 2 – úvod
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže splniť požiadavku 
stanovenú v prvom pododseku jedným z 
týchto spôsobov:

Príslušný orgán môže splniť požiadavku 
stanovenú v prvom pododseku rôznymi 
spôsobmi vedúcimi k úsporám z objemu:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Joachim Zeller

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) vytvorením spolupráce s orgánmi 
susedného miesta za účelom zvýšenia 
zásob železničných koľajových vozidiel, 
ktoré sú k dispozícii,
(cb) požiadaním o príspevok svojho 
členského štátu ako sprievodné opatrenie 
k jednému zo spôsobov úhrady zostatkovej 
hodnoty železničných koľajových vozidiel.

Or. de

Odôvodnenie

Nesmie sa vylúčiť žiadna metóda financovania (ručenie, prevzatie, priamy nákup atď.). 
Jednotlivé štáty sa však nesmú zbavovať zodpovednosti a neoprávnene ju presúvať na miestne 
orgány. Právny a regulačný rámec musí byť zostavený tak, aby povzbudzoval trh so 
železničnými koľajovými vozidlami tým, že bude predovšetkým podporovať nákladové úspory 
vyplývajúce z objemu a vhodné riešenia financovania.

Pozmeňujúci návrh 27
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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. K 
dispozícii bude do troch mesiacov od  
svojho zverejnenia v konsolidovanom 
znení nariadenia (ES) č. 1370/2007, ktoré 
sa týmto nariadením mení.

Or. fr


