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7.12.2016 A8-03737/5 

Predlog spremembe  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-03737/2016 

Wim van de Camp 

Notranje storitve železniškega potniškega prevoza 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 7 

 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(7) Pristojni organi bi morali določiti 

specifikacije za obveznosti javne službe v 

javnem potniškem prevozu. Te 

specifikacije bi morale biti skladne s cilji 

politike, navedenimi v dokumentih držav 

članic, ki opredeljujejo politiko javnega 

prevoza. 

(7) Pristojni organi bi morali določiti 

specifikacije za obveznosti javne službe v 

javnem potniškem prevozu. Te 

specifikacije bi morale biti skladne s cilji 

politike, navedenimi v dokumentih držav 

članic, ki opredeljujejo politiko javnega 

prevoza, podpirati pa jih morajo 

posamezni prometni načrti, kot so jih 

sprejeli pristojni organi, pristojni za 

območje, za katero se zahtevajo storitve 

prevoza. 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice so pristojne za smernice v prometnih politikah, pristojni organi, ki imajo 

pravico do sklepanja pogodbe o izvajanju javne službe za železniške storitve, pa so pristojni 

za določanje obveznosti zahtevane javne službe glede na posamezne prometne načrte. 
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7.12.2016 A8-03737/6 

Predlog spremembe  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-03737/2016 

Wim van de Camp 

Notranje storitve železniškega potniškega prevoza 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 13 

 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(13) Zaradi ustreznega vključevanja 

socialnih zahtev in zahtev s področja dela v 

postopke za sklepanje pogodb o izvajanju 

javne službe za storitve javnega potniškega 

prevoza, bi morali izvajalci javne službe 

pri izvrševanju pogodb o izvajanju javne 

službe spoštovati obveznosti na področju 

socialnega in delovnega prava, ki veljajo v 

državi članici, v kateri je sklenjena 

pogodba o izvajanju javne službe, in ki 

izhajajo iz zakonov in drugih predpisov, 

sprejetih na nacionalni ravni in na ravni 

Unije, pa tudi iz veljavnih kolektivnih 

pogodb, pod pogojem, da so taki 

nacionalni predpisi in njihova uporaba 

skladni s pravom Unije. 

(13) Zaradi ustreznega vključevanja 

socialnih zahtev in zahtev s področja dela v 

postopke za sklepanje pogodb o izvajanju 

javne službe za storitve javnega potniškega 

prevoza, bi morali izvajalci javne službe 

pri izvrševanju pogodb o izvajanju javne 

službe spoštovati obveznosti na področju 

socialnega in delovnega prava, ki veljajo v 

državi članici, v kateri je sklenjena 

pogodba o izvajanju javne službe, in ki 

izhajajo iz zakonov in drugih predpisov, 

sprejetih na nacionalni ravni in na ravni 

Unije, pa tudi iz veljavnih kolektivnih 

pogodb. 

Or. en 

Obrazložitev 

V besedilu se že opozarja na spoštovanje prava Unije ter, kjer je ustrezno, vseh veljavnih 

nacionalnih zakonov, predpisov, odločb in kolektivnih pogodb: tako ni treba postavljati 

dodatnih pogojev, ki se že spoštujejo v vsaki državi članici. 
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7.12.2016 A8-03737/7 

Predlog spremembe  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-03737/2016 

Wim van de Camp 

Notranje storitve železniškega potniškega prevoza 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 14 

 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(14) Če države članice zahtevajo, da 

novo izbrani izvajalec javne službe 

prevzame osebje, ki ga je zaposlil prejšnji 

izvajalec, bi bilo treba temu osebju 

zagotoviti pravice, do katerih bi bilo 

upravičeno, če bi bil izveden prenos v 

smislu Direktive Sveta 2001/23/ES4. 

Države članice bi morale imeti možnost, 

da sprejmejo takšne določbe. 

(14) Če države članice zahtevajo, da 

novo izbrani izvajalec javne službe 

prevzame osebje, ki ga je zaposlil prejšnji 

izvajalec, bi bilo treba temu osebju 

zagotoviti enake pravice, do katerih bi bilo 

upravičeno, če bi bil izveden prenos v 

smislu Direktive Sveta 2001/23/ES4. 

Državam članicam ne bi smeli preprečiti, 

da ohranijo pogoje prenosa pravic 

zaposlenih poleg tistih, ki jih zajema 

Direktiva 2001/23/ES, in tako po potrebi 

upoštevajo socialne standarde, ki jih 

določajo nacionalni zakoni, predpisi ali 

upravne  določbe ali kolektivne ali druge 

pogodbe med socialnimi partnerji. 

__________________ __________________ 

4Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. 

marca 2001 o približevanju zakonodaje 

držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic 

delavcev v primeru prenosa podjetij, 

obratov ali delov podjetij ali obratov (UL L 

82, 22.3.2001, str. 16). 

4Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. 

marca 2001 o približevanju zakonodaje 

držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic 

delavcev v primeru prenosa podjetij, 

obratov ali delov podjetij ali obratov (UL L 

82, 22.3.2001, str. 16). 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ustrezna uvodna izjava iz Uredbe 1370/2007 je jasnejša in ščiti pravice držav članic na 

področju socialnih standardov in delavske zakonodaje. 
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7.12.2016 A8-03737/8 

Predlog spremembe  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-03737/2016 

Wim van de Camp 

Notranje storitve železniškega potniškega prevoza 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stališče Sveta 

– 

 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 Evropski parlament zavrne stališče Sveta 

v prvi obravnavi. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-03737/9 

Predlog spremembe  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-03737/2016 

Wim van de Camp 

Notranje storitve železniškega potniškega prevoza 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stališče Sveta 

Člen 1 – točka 4 – točka c 

Uredba (ES) št. 1370/2007 

Člen 4 – odstavek 6 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

6. Kadar pristojni organi v skladu z 

nacionalnim pravom od izvajalcev javne 

službe zahtevajo, naj izpolnjujejo določene 

kakovostne in socialne standarde, ali 

določijo socialna in kakovostna merila, se 

ti standardi in merila vključijo v razpisno 

dokumentacijo in pogodbe o izvajanju 

javne službe. Ob upoštevanju Direktive 

2001/23/ES se v taki razpisni 

dokumentaciji in pogodbah o izvajanju 

javne službe, kadar je to ustrezno, 

navedejo tudi informacije o pravicah in 

obveznostih v zvezi s prevzemom osebja, ki 

ga je zaposlil prejšnji izvajalec.“; 

6. Brez poseganja v nacionalno 

pravo in pravo Unije, vključno z 

reprezentativnimi kolektivnimi pogodbami 

med socialnimi partnerji, pristojni organi 
od izbranega izvajalca javne službe 

zahtevajo, da osebju zagotovi delovne 

razmere na podlagi zavezujočih 

nacionalnih, regionalnih ali lokalnih 

socialnih standardov in/ali da v primeru 

spremembe izvajalca izvede obvezen 

prevzem osebja. V primeru takega 

prevzema se osebju, ki ga je za opravljanje 

storitev predhodno zaposlil prejšnji 

izvajalec, priznajo enake pravice kot tiste, 

ki bi jih uživalo, če bi prišlo do prevzema v 

smislu Direktive 2001/23/ES. Kadar 

pristojni organi od izvajalcev javne službe 

zahtevajo, da izpolnjujejo določene 

socialne standarde, razpisna 

dokumentacija in pogodbe o izvajanju 

javne službe vsebujejo seznam zadevnega 

osebja in pregledno navedene podrobnosti 
o njegovih pogodbenih pravicah ter 

pogoje, pod katerimi so zaposleni 

povezani s temi storitvami. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se navede besedilo, kot ga je sprejel Evropski parlament v prvi obravnavi (P7 TA 

(2014) 0148. 
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7.12.2016 A8-03737/10 

Predlog spremembe  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-03737/2016 

Wim van de Camp 

Notranje storitve železniškega potniškega prevoza 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stališče Sveta 

Člen 1 – točka 9 – točka b 

Uredba (ES) št. 1370/2007 

Člen 8 – odstavek 2 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe 

za storitve javnega železniškega potniškega 

prevoza, ki so neposredno sklenjene po … 

[datum začetka veljavnosti te uredbe o 

spremembi st 11198] in pred 2. decembrom 

2019 na podlagi postopka, ki ni pošten za 

konkurenco odprt postopek, se lahko 

izvajajo do izteka njihove veljavnosti. Z 

odstopanjem od člena 4(3) takšne pogodbe 

niso sklenjene za obdobje, daljše od 

desetih let, razen če se uporablja člen 

4(4).“; 

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe 

za storitve javnega železniškega potniškega 

prevoza, ki so neposredno sklenjene po … 

[datum začetka veljavnosti te uredbe o 

spremembi st 11198] in pred 2. decembrom 

2019 na podlagi postopka, ki ni pošten za 

konkurenco odprt postopek, se lahko 

izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je ohraniti določbe kot v členih 4(3) in 4(4), saj se nanašajo na multimodalne pogodbe, 

kjer poleg tega  železnica in drugi načini prevoza po tirih predstavljajo več kot 50 % 

vrednosti zadevnih storitev v skladi s cilji za prijaznost okolju. 

 

 


