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Odbor za pravne zadeve 
 

28.2.2018 

OBVESTILO POSLANCEM 

(05/2018) 

Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih 

potnikov v železniškem prometu (prenovitev) 

 (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 

ponovnem sprejemu pravnih aktov1 posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe 

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, pregleda vse predloge za prenovitev, ki jih 

predstavi Komisija. 

Poslanci si lahko mnenje posvetovalne skupine o omenjenem predlogu preberejo v prilogi. 

Odbor za pravne zadeve bo svoje mnenje o tem besedilu predvidoma izrekel na svoji seji 27. 

marca 2018. 

Priloga 

                                                 
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1. 
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POSVETOVALNA SKUPINA 

PRAVNIH SLUŽB 

V Bruslju, 19. februarja 2018 

MNENJE 

 ZA  EVROPSKI PARLAMENT 

  SVET 

  KOMISIJO 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v 

železniškem prometu 

COM(2017)0548 z dne 27.9.2017 – 2017/0237(COD) 

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 

ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna skupina, ki jo 

sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 27. oktobra in 

14. decembra 2017 ter 18. januarja 2018, med drugim da bi preučila omenjeni predlog, ki ga 

je predložila Komisija. 

 

Posvetovalna skupina je potem, ko je na teh srečanjih1 preučila predlog uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1371/2007 

z dne 23. oktobra 2007o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, soglasno 

ugotovila naslednje: 

1. Naslednje besedilo bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za 

označevanje vsebinskih sprememb: 

– v uvodni izjavi 10 nadomestitev sedanjega sklicevanja na „Direktivo 2001/16/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti železniškega 

sistema za konvencionalne hitrosti“ s sklicevanjem na „Uredbo Komisije (EU) št. 454/2011“; 

– v uvodni izjavi 14 črtanje besed „sodelovati pri zagotavljanju lažjega“; 

– v uvodni izjavi 15 črtanje besed „svobode izbire“; 

– v uvodni izjavi 16 nadomestitev besed „da bi zagotovili, da“ z „Poleg tega“; 

– v točki 17 člena 3 dodano besedilo „v železniškem prometu“; 

– vse besedilo člena 6; 

– v členu 9(1) črtanje besed „brez poseganja v člen 10“; 

– v členu 9(3) črtanje besed „potrebe slabovidnih in/ali slušno prizadetih ljudi“; 

– v členu 10(1) črtanje besed „v kolikor so na razpolago“ in dodano besedilo „in, če so na 

voljo“ pred besedami „enotne vozovnice“; 

                                                 
1 Posvetovalna skupina je delala na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega 

besedila. 
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– v pododstavku 1 člena 10(2) dodano besedilo „3 in“; 

– vse besedilo drugega pododstavka člena 10(2); 

– v členu 17(2) dodano začetno besedilo „Odstavek 1 se uporablja tudi za“; 

– v členu 25(1) črtanje besed „ni nobene finančne omejitve“; 

– v Prilogi III črtanje obstoječega besedila Priloge III Uredbe (ES) št. 1371/2007. 

2. V uvodni izjavo 32 bi bilo treba za besedo „Pogodbe“ dodati besede „o Evropski uniji“. 

 

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje 

vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s 

kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjega obstoječega besedila skupaj z njegovimi 

spremembami tudi sklenila, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega 

besedila brez vsebinskih sprememb. 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

pravni svetovalec  pravni svetovalec  generalni direktor 

 

 


