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Pozmeňujúci návrh 343
Jörg Leichtfried

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. [...] vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Povinnosť odovzdania železničných koľajových vozidiel novému poskytovateľovi je 
vyvlastnením; je to neprimerané opatrenie, a je preto porušením základných práv EÚ. 
Požiadavka, aby orgány poskytovali záruky v tomto smere vedie k neprimeranému zaťaženiu 
verejných financií.

Pozmeňujúci návrh 344
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) [...] vypúšťa sa

Or. hu

Odôvodnenie

Ustanovenie by prenieslo inherentné riziko dlhodobej návratnosti a financovania železničných 
koľajových vozidiel z finančného rizika zainteresovaných strán trhu na riziko objednávacieho 
orgánu. Návrh nepodporuje model organizácie spoločnosti pre poskytovanie služieb 
integrovanej osobnej dopravy, ktorý je výrazne nákladovo efektívnejším riešením tak pre 
orgány zodpovedné  za poskytovanie služieb, ako aj pre cestujúcich.
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Pozmeňujúci návrh 345
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Príslušné orgány prijímajú opatrenia 
potrebné na umožnenie 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 zmlúv 
o službách vo verejnom záujme v rámci 
svojej miestnej príslušnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Prístup k železničným koľajovým vozidlám, ktorý sa má poskytnúť poskytovateľom verejných 
služieb, musia organizovať príslušné orgány a nie členské štáty. Nariadenie (ES) č. 
1370/2007 je lex specialis, čo sa týka štátnej pomoci tým, že sa v ňom umožňuje, aby sa služby 
verejnej dopravy cestujúcich považovali za výnimku zo všeobecných pravidiel štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh 346
Oldřich Vlasák

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci prijímajú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie účinného a 
nediskriminačného prístupu k vhodným 
železničným koľajovým vozidlám na 

Členské štáty v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci prijímajú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie rovnakých podmienok a 
nediskriminačného prístupu k vhodným 
železničným koľajovým vozidlám na 
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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.

verejnú osobnú železničnú dopravu pre 
poskytovateľov, ktorí chcú poskytovať 
služby vo verejnom záujme v osobnej 
železničnej doprave v rámci zmluvy 
o službách vo verejnom záujme.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali nahrádzať spoločnosti na prenájom železničných koľajových vozidiel 
ani zasahovať do trhu so železničnými koľajovými vozidlami, ale mali by skôr stanovovať 
súbor spoločných podmienok pre homologizáciu  železničných koľajových vozidiel na úrovni 
EÚ, aby sa vytvoril fungujúci európsky trh pre tieto vozidlá a pre lízingové produkty od nich 
odvodené .

Pozmeňujúci návrh 347
Ramon Tremosa i Balcells

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 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.

Členské štáty v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci prijímajú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie podmienok 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.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatňovanie tohto ustanovenia by malo priniesť rovnaký prístup k materiálu železničných 
koľajových vozidiel. Vypustenie slova „podmienky“ by znamenalo riziko vytvorenia 
nevhodného (a nelogického) ustanovenia.
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Pozmeňujúci návrh 348
Antonio Cancian

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 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.

Členské štáty v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci prijímajú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie podmienok 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 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.

Členské štáty v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci prijímajú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie podmienok účinného a 
nediskriminačného prístupu k vhodným 
železničným koľajovým vozidlám na 
verejnú osobnú železničnú dopravu 
s výnimkami pre iné druhy koľajovej 
dopravy, ako sú metro a električky, pre 
poskytovateľov, ktorí chcú poskytovať 
služby vo verejnom záujme v osobnej 
železničnej doprave s výnimkou iných 
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druhov koľajovej dopravy, ako sú metro 
a električky, v rámci zmluvy o službách vo 
verejnom záujme.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh nepotrebuje odôvodnenie, ktorým sa ustanovuje, že poskytovanie sa týka 
podmienok prístupu a nesúvisí s metrami ani električkami.

Pozmeňujúci návrh 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 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.

Členské štáty môžu v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci prijímať 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.

Or. de

Odôvodnenie

Povinnosť príslušného orgánu znášať riziko spojené so zostatkovou hodnotou pre potrebné 
železničné koľajové vozidlá by mu priniesla značné výdavky a je neprimeraná.  Rozhodovať 
o prijatí takéhoto opatrenia musí príslušný poskytovateľ osobnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh 351
Karim Zéribi
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a (nový) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Príslušné orgány 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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 352
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zvyškovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný 
orgán, ak o to poskytovatelia zamýšľajúci 
a schopní zúčastniť sa na postupoch 
verejnej súťaže v prípade zmlúv o 

2. Takéto opatrenia môžu zahŕňať 
financovanie všetkých železničných 
koľajových vozidiel alebo ich častí 
príslušným orgánom, prevzatie 
súvisiaceho rizika spojeného so 
zostatkovou hodnotou alebo použitie 
služieb spoločnosti na prenájom 
železničných koľajových vozidiel pre 
železničné koľajové vozidlá.    
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službách vo verejnom záujme žiadajú z 
dôvodu, aby sa mohli zúčastniť na 
verejnej súťaži.

Ak sa príslušný orgán sám rozhodne 
nadobudnúť železničné koľajové vozidlá 
používané na vykonávanie služby vo 
verejnom záujme, sprístupní ich 
vybranému poskytovateľovi služieb vo 
verejnom záujme. Zmluva o službách vo 
verejnom záujme stanovuje podmienky, 
vrátane finančných, za ktorých sa majú 
železničné koľajové vozidlá poskytnúť. 

Ak sa príslušný orgán rozhodne 
poskytnúť financovanie poskytovateľovi, 
ktoré pokrýva všetky železničné koľajové 
vozidlá alebo ich časť v rámci zmluvy 
o službách vo verejnom záujme, úhrada sa 
vypočíta tak, ako sa ustanovuje v článku 4 
ods. 1 písm. b), článku 6 a prípadne podľa 
prílohy. Príslušný orgán môže prevziať 
železničné koľajové vozidlá na konci 
platnosti zmluvy za zostatkovú hodnotu 
časti, ktorú nefinancoval.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba vysvetliť, ako poskytovatelia verejných služieb získajú prístup k železničným koľajovým 
vozidlám.  Rozhodnutie o uplatnení dohody o železničných koľajových vozidlách môžu 
prijímať iba príslušné orgány, ktoré musia mať voľnosť prijímať kroky najlepšie 
zodpovedajúce okolnostiam.

Pozmeňujúci návrh 353
Oldřich Vlasák

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak na relevantnom trhu neexistujú Ak na trhu EÚ neexistujú spoločnosti na 
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spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zvyškovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán, 
ak o to poskytovatelia zamýšľajúci a 
schopní zúčastniť sa na postupoch verejnej 
súťaže v prípade zmlúv o službách vo 
verejnom záujme žiadajú z dôvodu, aby sa 
mohli zúčastniť na verejnej súťaži.

prenájom železničných koľajových 
vozidiel, ktoré zabezpečujú prenájom 
železničných koľajových vozidiel 
uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zostatkovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán, 
ak o to poskytovatelia zamýšľajúci a 
schopní zúčastniť sa na postupoch verejnej 
súťaže v prípade zmlúv o službách vo 
verejnom záujme žiadajú z dôvodu, aby sa 
mohli zúčastniť na verejnej súťaži.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali nahrádzať spoločnosti na prenájom železničných koľajových vozidiel 
ani zasahovať do trhu so železničnými koľajovými vozidlami, ale mali by skôr stanovovať 
súbor spoločných podmienok pre homologizáciu  železničných koľajových vozidiel na úrovni 
EÚ, aby sa vytvoril fungujúci európsky trh pre tieto vozidlá a pre lízingové produkty od nich 
odvodené .

Pozmeňujúci návrh 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 

Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
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dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zvyškovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán, 
ak o to poskytovatelia zamýšľajúci a 
schopní zúčastniť sa na postupoch 
verejnej súťaže v prípade zmlúv o 
službách vo verejnom záujme žiadajú z 
dôvodu, aby sa mohli zúčastniť na 
verejnej súťaži.

dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zostatkovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto spôsobom sa článok nebude uplatňovať iba na verejné výberové konania, ale aj na 
priamo udeľované zákazky.

Pozmeňujúci návrh 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zvyškovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán, 
ak o to poskytovatelia zamýšľajúci a 
schopní zúčastniť sa na postupoch verejnej 

Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
môžu zabezpečiť, aby riziko spojené so 
zostatkovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán, 
ak o to poskytovatelia zamýšľajúci a 
schopní zúčastniť sa na postupoch verejnej 
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súťaže v prípade zmlúv o službách vo 
verejnom záujme žiadajú z dôvodu, aby sa 
mohli zúčastniť na verejnej súťaži.

súťaže v prípade zmlúv o službách vo 
verejnom záujme žiadajú z dôvodu, aby sa 
mohli zúčastniť na verejnej súťaži.

Or. de

Odôvodnenie

Povinnosť príslušného orgánu znášať riziko spojené so zostatkovou hodnotou pre potrebné 
železničné koľajové vozidlá by mu priniesla značné výdavky a je neprimeraná.  Rozhodovať 
o prijatí takéhoto opatrenia musí príslušný poskytovateľ osobnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh 356
Karim Zéribi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zvyškovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán, 
ak o to poskytovatelia zamýšľajúci a 
schopní zúčastniť sa na postupoch 
verejnej súťaže v prípade zmlúv o 
službách vo verejnom záujme žiadajú z 
dôvodu, aby sa mohli zúčastniť na 
verejnej súťaži.

Ak sa na relevantnom trhu neponúka za 
podmienok uvedených v odseku 1 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel, ktoré zabezpečujú prenájom 
železničných koľajových vozidiel 
príslušné orgány zabezpečujú, aby riziko 
spojené so zostatkovou hodnotou 
železničných koľajových vozidiel znášal v 
súlade s pravidlami štátnej pomoci 
príslušný orgán. 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zvyškovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán, 
ak o to poskytovatelia zamýšľajúci a 
schopní zúčastniť sa na postupoch verejnej 
súťaže v prípade zmlúv o službách vo 
verejnom záujme žiadajú z dôvodu, aby sa 
mohli zúčastniť na verejnej súťaži.

Členské štáty zabezpečujú, aby riziko 
spojené so zostatkovou hodnotou 
železničných koľajových vozidiel znášal v 
súlade s pravidlami štátnej pomoci 
príslušný orgán, ak o to poskytovatelia 
zamýšľajúci a schopní zúčastniť sa na 
postupoch verejnej súťaže v prípade zmlúv 
o službách vo verejnom záujme žiadajú z 
dôvodu, aby sa mohli zúčastniť na verejnej 
súťaži.

Or. fr

Odôvodnenie

Skutočnosť, že jestvujú spoločnosti na prenájom nemožno považovať za dostatočnú záruku 
(najmä ak ide o jedinú záruku), že sa prístup k železničných koľajovým vozidlám bude 
poskytovať za priaznivých podmienok. Treba však bezpochyby vyjasniť, že všetky železničné 
podniky budú mať rovnaké podmienky, pretože inak by podmienky prístupu mohli byť 
prekážkou pre podniky vstupujúce na trh.

Pozmeňujúci návrh 358
Antonio Cancian

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zvyškovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán, 
ak o to poskytovatelia zamýšľajúci a 
schopní zúčastniť sa na postupoch 
verejnej súťaže v prípade zmlúv o 
službách vo verejnom záujme žiadajú z 
dôvodu, aby sa mohli zúčastniť na 
verejnej súťaži.

Ak na relevantnom trhu neexistujú 
spoločnosti na prenájom železničných 
koľajových vozidiel, ktoré zabezpečujú 
prenájom železničných koľajových 
vozidiel uvedených v odseku 1 za 
nediskriminačných a komerčne 
životaschopných podmienok pre všetkých 
dotknutých poskytovateľov verejnej 
osobnej železničnej dopravy, členské štáty 
zabezpečujú, aby riziko spojené so 
zostatkovou hodnotou železničných 
koľajových vozidiel znášal v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci príslušný orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Oldřich Vlasák

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

a) tým, že sám nadobudne železničné 
koľajové vozidlá používané na plnenie 
zmluvy o službách vo verejnom záujme, 
aby ich mohol sprístupniť vybranému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme za trhovú cenu alebo ako súčasť 
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zmluvy o službách vo verejnom záujme 
podľa článku 4 ods. 1 písm. b), článku 6 a 
prípadne podľa prílohy;
b) tým, že poskytne záruku na 
financovanie železničných koľajových 
vozidiel používaných na plnenie zmluvy o 
službách vo verejnom záujme za trhovú 
cenu alebo ako súčasť zmluvy o službách 
vo verejnom záujme podľa článku 4 ods. 1 
písm. b), článku 6 a prípadne podľa 
prílohy. Takáto záruka môže pokrývať 
riziko spojené so zvyškovou hodnotou, 
pričom sa prípadne rešpektujú príslušné 
pravidlá štátnej pomoci;
c) tým, že sa v zmluve o službách vo 
verejnom záujme zaviaže prevziať 
železničné koľajové vozidlá za trhovú 
cenu na konci platnosti zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali nahrádzať spoločnosti na prenájom železničných koľajových vozidiel 
ani zasahovať do trhu so železničnými koľajovými vozidlami, ale mali by skôr stanovovať 
súbor spoločných podmienok pre homologizáciu  železničných koľajových vozidiel na úrovni 
EÚ, aby sa vytvoril fungujúci európsky trh pre tieto vozidlá a pre lízingové produkty od nich 
odvodené .

Pozmeňujúci návrh 360
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

a) tým, že sám nadobudne železničné 
koľajové vozidlá používané na plnenie 
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zmluvy o službách vo verejnom záujme, 
aby ich mohol sprístupniť vybranému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme za trhovú cenu alebo ako súčasť 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
podľa článku 4 ods. 1 písm. b), článku 6 a 
prípadne podľa prílohy;
b) tým, že poskytne záruku na 
financovanie železničných koľajových 
vozidiel používaných na plnenie zmluvy o 
službách vo verejnom záujme za trhovú 
cenu alebo ako súčasť zmluvy o službách 
vo verejnom záujme podľa článku 4 ods. 1 
písm. b), článku 6 a prípadne podľa 
prílohy. Takáto záruka môže pokrývať 
riziko spojené so zvyškovou hodnotou, 
pričom sa prípadne rešpektujú príslušné 
pravidlá štátnej pomoci;
c) tým, že sa v zmluve o službách vo 
verejnom záujme zaviaže prevziať 
železničné koľajové vozidlá za trhovú 
cenu na konci platnosti zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Tri navrhované možnosti zaručujú, že tak noví účastníci trhu, ako aj neúspešní účastníci 
výberových konaní neznášajú riziko, ale toto riziko znáša verejný sektor alebo železničné 
podniky majú povinnosť prevziať železničné koľajové vozidlá. Ďalej sa neposkytujú žiadne 
podmienky týkajúce sa zodpovednosti za zabezpečovanie servisu a údržbu, takže v najhoršom 
prípade by príslušný orgán musel znášať aj tieto náklady.

Pozmeňujúci návrh 361
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže splniť požiadavku Ak sa príslušný orgán rozhodne znášať 
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stanovenú v prvom pododseku jedným z 
týchto spôsobov:

riziko spojené so zostatkovou hodnotou 
v súvislosti so železničnými koľajovými 
vozidlami, môže tak urobiť jedným z 
týchto spôsobov: 

Or. fr

Odôvodnenie

Treba vysvetliť, ako poskytovatelia verejných služieb získajú prístup k železničným koľajovým 
vozidlám.  Rozhodnutie o uplatnení dohody o železničných koľajových vozidlách môžu 
prijímať iba príslušné orgány, ktoré musia mať voľnosť prijímať kroky najlepšie 
zodpovedajúce okolnostiam.

Pozmeňujúci návrh 362
Bernadette Vergnaud

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

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 úspor z rozsahu, napríklad:

Or. fr

Odôvodnenie

Spôsoby nadobudnutia železničných koľajových vozidiel by mali podnecovať úspory 
z rozsahu.

Pozmeňujúci návrh 363
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a (nový) – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť
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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 jedným 
z napríklad jedným z týchto spôsobov 
uvedeným v tomto neúplnom zozname:

Or. bg

Odôvodnenie

Sloboda výberu príslušného orgánu, čo sa týka najvhodnejšieho spôsobu zaručenia 
efektívneho a nediskriminačného prístupu k vhodným železničným koľajovým vozidlám, by sa 
nemala obmedzovať.

Pozmeňujúci návrh 364
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

tým, že sám nadobudne železničné 
koľajové vozidlá používané na plnenie 
zmluvy o službách vo verejnom záujme, 
aby ich mohol sprístupniť vybranému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme za trhovú cenu alebo ako súčasť 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
podľa článku 4 ods. 1 písm. b), článku 6 a 
prípadne podľa prílohy;

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Treba vysvetliť, ako poskytovatelia verejných služieb získajú prístup k železničným koľajovým 
vozidlám.  Rozhodnutie o uplatnení dohody o železničných koľajových vozidlách môžu 
prijímať iba príslušné orgány, ktoré musia mať voľnosť prijímať kroky najlepšie 
zodpovedajúce okolnostiam.
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Pozmeňujúci návrh 365
Ramon Tremosa i Balcells

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) tým, že sám nadobudne železničné 
koľajové vozidlá používané na plnenie 
zmluvy o službách vo verejnom záujme, 
aby ich mohol sprístupniť vybranému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme za trhovú cenu alebo ako súčasť 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
podľa článku 4 ods. 1 písm. b), článku 6 a 
prípadne podľa prílohy;

a) tým, že sám za trhovú cenu nadobudne 
železničné koľajové vozidlá používané na 
plnenie zmluvy o službách vo verejnom 
záujme, aby ich mohol sprístupniť 
vybranému poskytovateľovi služieb vo 
verejnom záujme za trhovú cenu alebo ako 
súčasť zmluvy o službách vo verejnom 
záujme podľa článku 4 ods. 1 písm. b), 
článku 6 a prípadne podľa prílohy;

Or. en

Odôvodnenie

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract. Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Pozmeňujúci návrh 366
Antonio Cancian

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

a) tým, že sám nadobudne železničné 
koľajové vozidlá používané na plnenie 
zmluvy o službách vo verejnom záujme, 
aby ich mohol sprístupniť vybranému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme za trhovú cenu alebo ako súčasť 
zmluvy o službách vo verejnom záujme 
podľa článku 4 ods. 1 písm. b), článku 6 a 
prípadne podľa prílohy;

a) tým, že sám za trhovú cenu nadobudne 
železničné koľajové vozidlá používané na 
plnenie zmluvy o službách vo verejnom 
záujme, aby ich mohol sprístupniť 
vybranému poskytovateľovi služieb vo 
verejnom záujme za trhovú cenu alebo ako 
súčasť zmluvy o službách vo verejnom 
záujme podľa článku 4 ods. 1 písm. b), 
článku 6 a prípadne podľa prílohy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Ramon Tremosa i Balcells

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tým, že poskytne záruku na financovanie 
železničných koľajových vozidiel 
používaných na plnenie zmluvy o službách 
vo verejnom záujme za trhovú cenu alebo 
ako súčasť zmluvy o službách vo verejnom 
záujme podľa článku 4 ods. 1 písm. b), 
článku 6 a prípadne podľa prílohy. Takáto 
záruka môže pokrývať riziko spojené so 
zvyškovou hodnotou, pričom sa prípadne 
rešpektujú príslušné pravidlá štátnej 
pomoci;

b) tým, že poskytne záruku na financovanie 
železničných koľajových vozidiel 
používaných na plnenie zmluvy o službách 
vo verejnom záujme za trhovú cenu alebo 
ako súčasť zmluvy o službách vo verejnom 
záujme podľa článku 4 ods. 1 písm. b), 
článku 6 a prípadne podľa prílohy. Takáto 
záruka sa uplatňuje aj na podporu 
financovania modernizácie použitých 
železničných koľajových vozidiel. Môže 
pokrývať riziko spojené so zostatkovou 
hodnotou, pričom sa prípadne rešpektujú 
príslušné pravidlá štátnej pomoci;

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným cieľom je zaručiť rovnaký prístup a odstrániť bariéry prístupu k železničným 
koľajovým vozidlám. V tejto súvislosti je dôležité, že tieto podporné opatrenia sa 
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nezohľadňujú pri mechanizme prideľovania. Prístup k modernizácii železničných koľajových 
vozidiel môže zvýšiť počet účastníkov výberového konania v niektorých členských štátoch, 
v ktorých je na služby vo verejnom záujme dostupných málo peňazí a v ktorých je už dnes 
problémom nedostatočná náhrada.

Pozmeňujúci návrh 368
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tým, že sa v zmluve o službách vo 
verejnom záujme zaviaže prevziať 
železničné koľajové vozidlá za trhovú 
cenu na konci platnosti zmluvy.

b) tým, že sa v zmluve o službách vo 
verejnom záujme zaviaže prevziať 
železničné koľajové vozidlá za ich 
zostatkovú hodnotu na konci platnosti 
zmluvy.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba vysvetliť, ako poskytovatelia verejných služieb získajú prístup k železničným koľajovým 
vozidlám.  Rozhodnutie o uplatnení dohody o železničných koľajových vozidlách môžu 
prijímať iba príslušné orgány, ktoré musia mať voľnosť prijímať kroky najlepšie 
zodpovedajúce okolnostiam.

Pozmeňujúci návrh 369
Antonio Cancian

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) tým, že sa v zmluve o službách vo 
verejnom záujme zaviaže prevziať 
železničné koľajové vozidlá za trhovú cenu 

c) tým, že sa v zmluve o službách vo 
verejnom záujme zaviaže prevziať 
železničné koľajové vozidlá za trhovú cenu 
na konci platnosti zmluvy. Pred 
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na konci platnosti zmluvy. presadením tohto záväzku je vopred 
potrebný písomný súhlas etablovaných 
spoločností vo vlastníctve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Bernadette Vergnaud

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vytvorením podmienok spolupráce so 
susediacimi miestnymi orgánmi s cieľom 
vytvorenia väčších zásob železničných 
koľajových vozidiel;

Or. fr

Odôvodnenie

Pridávajú sa nové podmienky nadobúdania s cieľom podnietiť úspory z rozsahu.

Pozmeňujúci návrh 371
Antonio Cancian

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zaručením toho, že všetci príslušní 
poskytovatelia majú efektívne, 
nediskriminačné a komerčne 
životaschopné podmienky na prenájom 
železničných koľajových vozidiel pre 
príslušnú zmluvu o službách vo verejnom 
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záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Ramon Tremosa i Balcells

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zaručením toho, že všetci príslušní 
poskytovatelia majú efektívne, 
nediskriminačné a komerčne 
životaschopné podmienky na prenájom 
železničných koľajových vozidiel pre 
príslušnú zmluvu o službách vo verejnom 
záujme;

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným cieľom je zaručiť rovnaký prístup a odstrániť bariéry prístupu k železničným 
koľajovým vozidlám. V tejto súvislosti je dôležité, že tieto podporné opatrenia sa 
nezohľadňujú pri mechanizme prideľovania.

Pozmeňujúci návrh 373
Bernadette Vergnaud

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) požiadaním o príspevok svojho 
členského štátu ako jednu z podmienok 
úhrady zostatkovej hodnoty železničných 
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koľajových vozidiel. 

Or. fr

Odôvodnenie

Pridávajú sa nové podmienky nadobúdania s cieľom zvýhodnenia financovania.

Pozmeňujúci návrh 374
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a (nový) – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali nahrádzať spoločnosti na prenájom železničných koľajových vozidiel 
ani zasahovať do trhu so železničnými koľajovými vozidlami, ale mali by skôr stanovovať 
súbor spoločných podmienok pre homologizáciu  železničných koľajových vozidiel na úrovni 
EÚ, aby sa vytvoril fungujúci európsky trh pre tieto vozidlá a pre lízingové produkty od nich 
odvodené .
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Pozmeňujúci návrh 375
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a (nový) – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak sa príslušný orgán rozhodne znášať 
riziko spojené so zostatkovou hodnotou 
železničných koľajových vozidiel, má 
právo požadovať od poskytovateľova 
služieb vo verejnom záujme, aby po 
skončení platnosti zmluvy o službách vo 
verejnom záujme odovzdal železničné 
koľajové vozidlá novému poskytovateľovi, 
ktorému sa zadá zmluva.  

Príslušný orgán môže novému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme uložiť povinnosť, aby železničné 
koľajové vozidlá prevzal. Finančné 
podmienky prevzatia železničných 
koľajových vozidiel novým 
poskytovateľom sa ustanovia v zmluve 
o službách vo verejnom záujme podľa 
článku 4 ods. 1 písm. b), článku 6 a 
prípadne podľa prílohy.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba vysvetliť, ako poskytovatelia verejných služieb získajú prístup k železničným koľajovým 
vozidlám.  Rozhodnutie o uplatnení dohody o železničných koľajových vozidlách môžu 
prijímať iba príslušné orgány, ktoré musia mať voľnosť prijímať kroky najlepšie 
zodpovedajúce okolnostiam.

Pozmeňujúci návrh 376
Sabine Wils, Jacky Hénin
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 5a (nový) – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Príslušný orgán môže prostredníctvom 
písomného súhlasu vopred, ešte pred 
presadením záväzku, požiadať 
poskytovateľa služieb vo verejnom 
záujme, aby po skončení platnosti zmluvy 
o službách vo verejnom záujme odovzdal 
železničné koľajové vozidlá novému 
poskytovateľovi, ktorému sa zadá zmluva. 
Príslušný orgán môže novému 
poskytovateľovi služieb vo verejnom 
záujme uložiť povinnosť, aby železničné 
koľajové vozidlá využíval. Odovzdanie a 
prevzatie sa uskutočňuje v trhovej 
hodnote.

Or. en

Odôvodnenie

Odovzdanie a prevzatie železničných koľajových vozidiel od etablovanej spoločnosti vo 
vlastníctve po ukončení platnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme možno vyžiadať od 
príslušného orgánu a môže sa uskutočniť iba s jeho písomným súhlasom. Cena, ktorú musí 
zaplatiť nový vlastník nesmie byť nižšia ako zostatková účtovná hodnota po odpisoch.

Pozmeňujúci návrh 377
Oldřich Vlasák

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa železničné koľajové vozidlá 
odovzdávajú novému poskytovateľovi 
služieb vo verejnom záujme, príslušný 

vypúšťa sa
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orgán v súťažných podkladoch sprístupní 
podrobné informácie o nákladoch na 
údržbu železničných koľajových vozidiel a 
o ich fyzickom stave.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali nahrádzať spoločnosti na prenájom železničných koľajových vozidiel 
ani zasahovať do trhu so železničnými koľajovými vozidlami, ale mali by skôr stanovovať 
súbor spoločných podmienok pre homologizáciu  železničných koľajových vozidiel na úrovni 
EÚ, aby sa vytvoril fungujúci európsky trh pre tieto vozidlá a pre lízingové produkty od nich 
odvodené .

Pozmeňujúci návrh 378
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa železničné koľajové vozidlá 
odovzdávajú novému poskytovateľovi 
služieb vo verejnom záujme, príslušný 
orgán v súťažných podkladoch sprístupní 
podrobné informácie o nákladoch na 
údržbu železničných koľajových vozidiel a 
o ich fyzickom stave.

3. Ak sa železničné koľajové vozidlá 
odovzdávajú novému poskytovateľovi 
služieb vo verejnom záujme, príslušný 
orgán v súťažných podkladoch sprístupní 
informácie o nákladoch na údržbu 
železničných koľajových vozidiel a o ich 
fyzickom stave.

Or. fr

Odôvodnenie

Pre príslušný orgán môže byť zložité posúdiť, či sú poskytnuté informácie „podrobné“, najmä 
ak nemá priamu kontrolu nad týmito informáciami. Bolo by preto vhodnejšie spoliehať sa na 
vecné pojmy.
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Pozmeňujúci návrh 379
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Príslušný orgán môže z vylúčiť z 
verejného obstarávania poskytovateľov z 
tretích krajín, ak tieto tretie krajiny 
neotvoria svoje postupy verejného 
obstarávania alebo neumožňujú 
podnikom z členských štátov Únie 
skutočný prístup k svojim trhom. 

Or. fr

Odôvodnenie

Ak by boli vzťahy s tretími krajinami založené na zásade reciprocity, príslušné orgány by 
mohli vylúčiť z verejného obstarávania poskytovateľov z tretích krajín, ak by domovské 
krajiny poskytovateľov neotvorili svoje trhy pre poskytovateľov z členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 380
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. fr

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 1370/2007 je lex specialis, čo sa týka štátnej pomoci tým, že sa v ňom 
umožňuje, aby sa služby verejnej dopravy cestujúcich považovali za výnimku zo všeobecných 
pravidiel štátnej pomoci. Vykonávanie podmienok navrhovaných v pozmeňujúcich návrhoch 
21 až 23 si vopred nevyžaduje vykonávacie akty. Netreba preto odkazovať na opatrenia 
Komisie. 

Pozmeňujúci návrh 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Oldřich Vlasák

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia do [18 mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 

vypúšťa sa
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prijme opatrenia, v ktorých stanoví 
podrobnosti postupu, ktorý sa má použiť 
na uplatňovanie odsekov 2 a 3 tohto 
článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 9a ods. 
2.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali nahrádzať spoločnosti na prenájom železničných koľajových vozidiel 
ani zasahovať do trhu so železničnými koľajovými vozidlami, ale mali by skôr stanovovať 
súbor spoločných podmienok pre homologizáciu  železničných koľajových vozidiel na úrovni 
EÚ, aby sa vytvoril fungujúci európsky trh pre tieto vozidlá a pre lízingové produkty od nich 
odvodené .

Pozmeňujúci návrh 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia na európskej úrovni nie sú potrebné, pretože podmienky sa menia 
v závislosti od príslušných orgánov.
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Pozmeňujúci návrh 384
Karim Zéribi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, na základe zásady subsidiarity, je to len otázka príslušných orgánov, 
Komisia nemusí prijímať opatrenia stanovujúce podrobnosti postupu, ktorými sa treba riadiť.

Pozmeňujúci návrh 385
Karim Zéribi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každá úhrada súvisiaca so všeobecným 
pravidlom alebo zmluvou o službách vo 
verejnom záujme musí byť v súlade 
s článkom 4 bez ohľadu na spôsob zadania 
zmluvy. Každá úhrada akejkoľvek povahy 
súvisiaca so zmluvou o službách vo 
verejnom záujme nezadanou podľa článku 

1. Každá úhrada súvisiaca so všeobecným 
pravidlom alebo zmluvou o službách vo 
verejnom záujme musí byť v súlade 
s článkom 4 bez ohľadu na spôsob zadania 
zmluvy. Každá úhrada akejkoľvek povahy 
súvisiaca so zmluvou o službách vo 
verejnom záujme nezadanou podľa článku 
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5 ods. 3 alebo súvisiaca so všeobecným 
pravidlom musí byť okrem toho v súlade s 
ustanoveniami uvedenými v prílohe.

5 alebo súvisiaca so všeobecným 
pravidlom musí byť okrem toho v súlade s 
ustanoveniami uvedenými v prílohe.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 386
Jörg Leichtfried

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každá úhrada súvisiaca so všeobecným 
pravidlom alebo zmluvou o službách vo 
verejnom záujme musí byť v súlade 
s článkom 4 bez ohľadu na spôsob zadania 
zmluvy. Každá úhrada akejkoľvek povahy 
súvisiaca so zmluvou o službách vo 
verejnom záujme nezadanou podľa 
článku 5 ods. 3 alebo súvisiaca so 
všeobecným pravidlom musí byť okrem 
toho v súlade s ustanoveniami uvedenými 
v prílohe. 

1. Každá úhrada súvisiaca so všeobecným 
pravidlom alebo zmluvou o službách vo 
verejnom záujme je v súlade s 
ustanoveniami článku 4 bez ohľadu na 
spôsob zadania zmluvy. Každá úhrada 
akejkoľvek povahy súvisiaca so zmluvou o 
službách vo verejnom záujme zadanou 
priamo v súlade s článkom 5 ods. 2, 4, 5 
alebo 6 alebo súvisiaca so všeobecným 
pravidlom je okrem toho v súlade s 
ustanoveniami uvedenými v prílohe.

Or. de

Odôvodnenie

Znenie navrhované Komisiou bolo nejasné, preto sa namiesto toho obnovuje súčasná verzia 
nariadenia č. 1370/2007. Dosiahne sa tým jednoznačné znenie tohto ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 387
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Zapracovanie „centrálneho prístupu" do správ príslušného orgánu my malo byť pre členské 
štáty iba možnosťou, pretože by to mohlo spôsobiť ťažkosti v praxi v neposlednom rade 
s prihliadnutím na to, že je mnoho príslušných orgánov a zmlúv, ktoré sa vzťahujú na rôzne 
druhy dopravy.

Pozmeňujúci návrh 388
Karim Zéribi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý príslušný orgán raz za rok 1. Každý príslušný orgán raz za rok 
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zverejní súhrnnú správu o záväzkoch 
vyplývajúcich zo služieb vo verejnom 
záujme, za ktoré zodpovedá, o dátume 
začatia uplatňovania zmlúv o službách vo 
verejnom záujme a ich trvaní, o vybraných 
poskytovateľoch služieb vo verejnom 
záujme a o platbách úhrady a výlučných 
právach, ktoré boli týmto poskytovateľom 
služieb vo verejnom záujme poskytnuté vo 
forme úhrady. Správa rozlišuje medzi 
autobusovou dopravou a železničnou 
dopravou, umožňuje monitorovanie 
a hodnotenie výkonu, kvality 
a financovania siete verejnej dopravy 
a prípadne poskytuje informácie o druhu 
a rozsahu poskytnutých výlučných práv. 
Členské štáty uľahčujú centrálny prístup k 
týmto správam, napríklad prostredníctvom 
spoločného webového portálu.“

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

Or. fr

Odôvodnenie

Je to vhodné miesto na určenie toho, čo treba urobiť, aby sa splnili ciele v rámci širšieho 
plánu udržateľnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh 389
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Článok 8 sa mení a dopĺňa takto: vypúšťa sa
a) V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:
„2. 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.“
b) Vkladá sa tento odsek 2a:
„2a. 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.“
c) V odseku 3 sa posledná veta druhého 
pododseku nahrádza takto:
„Zmluvy uvedené v písmene d) sa môžu 
uplatňovať až do skončenia ich platnosti 
pod podmienkou, že doba ich platnosti je 
obmedzená a podobná dobám platnosti 
uvedeným v článku 4.“

Or. hu
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Odôvodnenie

Ak sa zmenia základné pravidlá počas obdobia určeného na prípravu vykonávania 
nariadenia, nastane situácia, ktorá ohrozí právnu istotu. Členské štáty ani zainteresované 
strany na trhu nebudú môcť tak rýchlo riešiť základné otázky koncepcie a regulačné zmeny 
úplne novým smerom. Účelom návrhu je retrospektívne zaviesť regulačnú prax, ktorá by 
ohrozila nepretržité poskytovanie služieb tým, že by si vyžadovala značnú ekonomickú, 
sieťovú a technologickú prípravu.

Pozmeňujúci návrh 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Článok 8 sa mení a dopĺňa takto: vypúšťa sa
a) V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:
„2. 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.“
b) Vkladá sa tento odsek 2a:
„2a. 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 
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prípade sa však nesmú uplatňovať po 31. 
decembri 2022.“
c) V odseku 3 sa posledná veta druhého 
pododseku nahrádza takto:
„Zmluvy uvedené v písmene d) sa môžu 
uplatňovať až do skončenia ich platnosti 
pod podmienkou, že doba ich platnosti je 
obmedzená a podobná dobám platnosti 
uvedeným v článku 4.“

Or. de

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh prechodného ustanovenia v článku 8 nie je potrebný ani vhodný, pretože 
dopravné podniky plánujú na základe terajšej časovej lehoty. Okrem toho by sa na všetky 
druhy zmlúv malo uplatňovať jednotné prechodné obdobie.

Pozmeňujúci návrh 391
Roberts Zīle

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 -2. Článok 5 s výnimkou odseku 3 sa 
uplatňuje počnúc nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je obnoviť možnosť, aby príslušné orgány sami 
rozhodovali o tom, či zadajú verejnú zákazku priamo alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 392
Jörg Leichtfried
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza 
takto: 

vypúšťa sa

„2. 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.“

Or. de

Odôvodnenie

Prechodné časové lehoty sú jednoznačne prikrátke a rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky 
druhy koľajovej dopravy zachádza priďaleko.

Pozmeňujúci návrh 393
Bogusław Liberadzki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, „2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, 
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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.“

zadávanie zmlúv vo verejnom záujme v 
železničnej doprave s výnimkou ďalších 
druhov koľajovej dopravy, ako metro, 
električky alebo prepojenia električkovej a 
železničnej trate, musí byť v súlade s 
článkom 5 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 najneskôr do 3. decembra 2019. 
Počas prechodného obdobia trvajúceho do 
3. decembra 2019 prijmú členské štáty 
opatrenia na postupné zosúladenie 
s článkom 5 s cieľom zabrániť vážnym 
štrukturálnym problémom súvisiacim 
najmä s dopravnou kapacitou.“

Or. en

Odôvodnenie

Odsek 3 článku 5 sa musí vypustiť, pretože prechodné obdobie sa musí uplatňovať aj na tzv. 
vnútorné udeľovanie záväzkov služby vo verejnom záujme. 

Pozmeňujúci návrh 394
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 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 

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3:
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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.“

a) zadávanie zmlúv o službách 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 2029;

b) všetky zmluvy o službách vo verejnom 
záujme v ďalších druhoch koľajovej 
dopravy a v cestnej doprave musia byť 
zadané v súlade s článkom 5 najneskôr do 
3. decembra 2019. Počas prechodného 
obdobia trvajúceho do 3. decembra 2019 
prijmú členské štáty opatrenia na postupné 
zosúladenie s článkom 5 s cieľom zabrániť 
vážnym štrukturálnym problémom 
súvisiacim najmä s dopravnou kapacitou.

Do šiestich mesiacov po skončení prvej 
polovice prechodného obdobia predložia 
členské štáty Komisii správu o pokroku, v 
ktorej sa sústredia na vykonávanie 
každého postupného zadávania zmlúv o 
službách vo verejnom záujme v súlade s 
článkom 5. Na základe správ o pokroku 
členských štátov môže Komisia navrhnúť 
vhodné opatrenia určené členským 
štátom.“

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na množstvo zmlúv, ktoré sú predmetom verejného obstarávania v oblasti 
železničnej dopravy, sa musí umožniť dostatok času, aby sa predišlo nadmernému množstvu 
súbežných výberových konaní a aby sa zaručilo, že príslušní poskytovatelia budú schopní 
reagovať.

Pozmeňujúci návrh 395
Isabelle Durant
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

„2. 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.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je obnoviť možnosť, aby príslušné orgány sami 
rozhodovali o tom, či zadajú verejnú zákazku priamo alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 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.“

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, 
zadávanie zmlúv o službách vo verejnom 
záujme pre služby cestnej dopravy a 
v ďalších druhoch koľajovej dopravy, ako 
sú metro alebo električky, musí byť v 
súlade s článkom 5 od 3. decembra 2019. 
Zmluvy o službách vo verejnom záujme 
pre verejnú osobnú železničnú dopravu sa 
od 3. decembra 2019 udeľujú v súlade 
s článkom 5. Počas týchto 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. pl

Pozmeňujúci návrh 397
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 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 

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

vážnym štrukturálnym problémom 
súvisiacim najmä s dopravnou kapacitou 
s integrovanými dopravným sieťami.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je predložený s cieľom zachovania súdržnosti s potrebou dodržania už 
stanovených prechodných lehôt v nariadení 1370/2007.

Pozmeňujúci návrh 398
Karim Zéribi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 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.“

2. 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.

a) Od 3. decembra 2029 pre železničnú 
dopravu s výnimkou ďalších druhov 
koľajovej dopravy, ako metro alebo 
električky;

b) Od 3. decembra 2019 pre železničnú 
dopravu v ďalších druhoch koľajovej 
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dopravy a v cestnej doprave.

Počas týchto prechodných období prijmú 
členské štáty opatrenia na postupné 
zosúladenie s článkom 5 s cieľom zabrániť 
vážnym štrukturálnym problémom 
súvisiacim s dopravnou kapacitou.“

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozsah, v ktorom sa členské štáty a príslušné orgány, ako aj poskytovatelia, 
budú musieť prispôsobiť, musí byť prechodné obdobie pre železničnú dopravu dlhšie.

Pozmeňujúci návrh 399
Georges Bach

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Vkladá sa tento odsek 2a: vypúšťa sa
„2a. 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.“

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s článkom 5 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh 400
Isabelle Durant
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Vkladá sa tento odsek 2a: vypúšťa sa
„2a.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.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je obnoviť možnosť, aby príslušné orgány sami 
rozhodovali o tom, či zadajú verejnú zákazku priamo alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Vkladá sa tento odsek 2a: vypúšťa sa
 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.“
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Or. pl

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na to, že sa tým umožní zmluvné ukončenie dohôd o poskytovaní služieb 
vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh 402
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Vkladá sa tento odsek 2a: vypúšťa sa
 „2a. 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.“

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná v záujme zachovania súdržnosti s navrhovaným pozmeňujúcim 
návrhom k článku 5.6.

Pozmeňujúci návrh 403
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. 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.“

2a. Zmluvy o službách vo verejnom 
záujme na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy zadané priamo v 
období od 4. decembra 2009 do 2. 
decembra 2019 sa môžu uplatňovať až do 
dátumu skončenia ich platnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme právnej istoty by sa malo umožniť, aby zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom 
záujme zadané počas súčasného prechodného obdobia, od nadobudnutia účinnosti nariadenia 
(ES) č. 1370/2007, mohli byť naďalej platné až do ich konca.

Pozmeňujúci návrh 404
Michel Dantin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. 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.“

2a. Zmluvy o službách vo verejnom 
záujme na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy zadané počas ôsmych 
rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia sa môžu uplatňovať až do 
dátumu skončenia ich platnosti. Skončenie 
platnosti nesmie presahovať koniec 
uvedenej osemročnej lehoty.“

Or. fr

Odôvodnenie

Malo by väčší zmysel stanoviť pevné prechodné obdobie, ktoré by začínalo od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, pretože presný dátum je ešte nejasný a ťažko ho predvídať. 
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Pozmeňujúci návrh 405
Jörg Leichtfried

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. 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.“

2a. Zmluvy o službách vo verejnom 
záujme na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy zadané priamo v 
období od 3. decembra 2009 do 2. 
decembra 2029 sa môžu uplatňovať až do 
dátumu skončenia ich platnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Tento návrh nezohľadňuje obdobie medzi rokmi 2009 a 2012 a musí sa preto predĺžiť. 
Stanovenie dĺžky prechodného obdobia až do roku 2029 je oveľa realizovateľnejšie 
a umožňuje podnikom primerane prispôsobiť svoje štruktúry.

Pozmeňujúci návrh 406
Antonio Cancian

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. 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 

2a. 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 
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2022. 2025.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. 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.

2a. Zmluvy o službách vo verejnom 
záujme na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy zadané po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
sa nesmú uplatňovať po 3. decembri 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Karim Zéribi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. 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.“

2a. Zmluvy o službách vo verejnom 
záujme na poskytovanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy zadané priamo v 
období od 1. januára 2015 do 2. decembra 
2029 sa môžu uplatňovať až do dátumu 
skončenia ich platnosti. V žiadnom prípade 
sa však nesmú uplatňovať po 31. decembri 
2032 okrem prípadov uvedených v článku 
5 ods. 2, 4 a 5.“
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Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na prispôsobenie, ktoré bude potrebné nielen od členských štátov a príslušných 
orgánov, ale aj od poskytovateľov, by prechodné obdobie malo byť dlhšie.

Pozmeňujúci návrh 409
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. 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 2029.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je predložený s cieľom zachovania súdržnosti s potrebou dodržania už 
stanovených prechodných lehôt v nariadení 1370/2007.

Pozmeňujúci návrh 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) V odseku 3 sa posledná veta druhého 
pododseku nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Zmluvy uvedené v písmene d) sa môžu 
uplatňovať až do skončenia ich platnosti 
pod podmienkou, že doba ich platnosti je 
obmedzená a podobná dobám platnosti 
uvedeným v článku 4.“

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná v záujme zachovania súdržnosti s navrhovaným pozmeňujúcim 
návrhom k článku 5.6.

Pozmeňujúci návrh 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) V odseku 3 sa posledná veta druhého 
pododseku nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Zmluvy uvedené v písmene d) sa môžu 
uplatňovať až do skončenia ich platnosti 
pod podmienkou, že doba ich platnosti je 
obmedzená a podobná dobám platnosti 
uvedeným v článku 4.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 412
Georges Bach

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) V odseku 3 sa posledná veta druhého 
pododseku nahrádza takto:

vypúšťa sa

Zmluvy uvedené v písmene d) sa môžu 
uplatňovať až do skončenia ich platnosti 
pod podmienkou, že doba ich platnosti je 
obmedzená a podobná dobám platnosti 
uvedeným v článku 4.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s článkom 5 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh 413
Sabine Wils, Jacky Hénin

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Vkladá sa tento článok 9a: vypúšťa sa
„Článok 9a
Postup výboru
1. Komisii pomáha Výbor pre jednotný 
európsky železničný priestor zriadený 
článkom 62 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 
21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje 
jednotný európsky železničný priestor 
(prepracované znenie). Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
2. V prípade odkazu na tento odsek sa 
uplatňuje článok 5 nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.



AM\1003516SK.doc 53/56 PE519.535v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Toto vypustenie zohľadňuje navrhované vypustenie článku 5a. ods. 4 o vykonávacích 
opatreniach.

Pozmeňujúci návrh 414
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenie o postupe vo výbore by sa malo vypustiť, pretože opatrenia vymedzené v článku 
5a ods. 4 sa vypustili.

Pozmeňujúci návrh 415
Karim Zéribi

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 9a (nový) – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 416
Gilles Pargneaux
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenie o postupe vo výbore by sa malo vypustiť, pretože opatrenia vymedzené v článku 
5a ods. 4 sa vypustili.

Pozmeňujúci návrh 417
Karim Zéribi

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 418
Karim Zéribi

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 9a (nový) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii pomáha Výbor pre jednotný 
európsky železničný priestor zriadený 
článkom 62 smernice Európskeho 

vypúšťa sa
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parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 
21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje 
jednotný európsky železničný priestor 
(prepracované znenie). Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 419
Karim Zéribi

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1370/2007
Článok 9a (nový) – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.“

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 420
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie. K 
dispozícii bude vo forme konsolidovaného 
textu spolu s nariadením (ES) č. 
1370/2007, ktoré sa týmto nariadením 
mení, do troch mesiacov od svojho 
uverejnenia. 

Or. fr
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