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Predlog spremembe 21
Frédéric Daerden

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V zadnjem desetletju rast železniškega 
potniškega prometa ni zadoščala za 
povečanje njegovega modalnega deleža v
primerjavi z avtomobili in letalstvom. 
Modalni delež železniškega potniškega 
prometa v Evropski uniji v višini 6 % je 
ostal precej stabilen. Storitve železniškega 
potniškega prometa niso dosegale 
dinamike razvoja potreb z vidika ponudbe 
ali kakovosti.

(1) V zadnjem desetletju je rast 
železniškega potniškega prometa zadoščala 
za povečanje njegovega modalnega deleža 
v celinskem prevozu v povprečju v skupini 
EU-15 držav članic, medtem ko v 
povprečju ni bila enaka v državah 
članicah, ki so se Uniji pridružile v letih 
2004 in 2007. Spremembe v modalnem 
deležu železnic niso povezane z 
upravljavskimi strukturami.

Or. en

Obrazložitev

Eurostat o deležu železnic v celinskem prevozu poroča takole: države EU-15 leta 2001: 6.7%, 
leta 2010: 7.4 %, nove države članice: leta 2001: 7.4%, leta 2010: 5.1%. Ponudba in 
kakovost sta v mnogih državah članicah ostali usklajeni. V nekaterih državah članicah je 
modalni delež upadel, medtem ko se je v nekaterih drugih močno povečal. Nenazadnje ni 
nikakršne povezave ali dokaza o vzročni zvezi med upravljavsko strukturo in modalnim 
deležem.

Predlog spremembe 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Več študij in vprašalnikov je 
pokazalo, da se je v državah članicah, ki 
so odprle svoje trge za notranje storitve 
železniškega potniškega prometa, kot sta 
to storili Švedska in Združeno kraljestvo, 
trg železniškega prometa povečal, potniki 
in osebje pa so bolj zadovoljni. 
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Or. en

Predlog spremembe 23
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Direktiva 2012/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 
2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega 
železniškega območja vzpostavlja enotno 
evropsko železniško območje s skupnimi 
pravili o upravljanju prevoznikov v 
železniškem prometu in upravljavcev 
infrastrukture, financiranju infrastrukture 
in zaračunavanju uporabnin, pogojih za 
dostop do železniške infrastrukture in 
storitev ter o regulatornem nadzoru trga 
storitev v železniškem prometu. Z 
zagotovitvijo vseh teh elementov se 
odpiranje trga Unije za storitve v 
železniškem prometu in reforma 
upravljanja upravljavcev infrastrukture s 
ciljem zagotavljanja enakega dostopa do 
infrastrukture zdaj lahko zaključita.

(3) Direktiva 2012/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 
2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega 
železniškega območja vzpostavlja enotno 
evropsko železniško območje s skupnimi 
pravili o upravljanju prevoznikov v 
železniškem prometu in upravljavcev 
infrastrukture, financiranju infrastrukture 
in zaračunavanju uporabnin, pogojih za 
dostop do železniške infrastrukture in 
storitev ter o regulatornem nadzoru trga 
storitev v železniškem prometu. Z 
zagotovitvijo vseh teh elementov se 
odpiranje trga Unije za storitve v 
železniškem prometu in reforma 
upravljanja upravljavcev infrastrukture s 
ciljem zagotavljanja enakega dostopa do 
infrastrukture zdaj lahko zaključita, da se 
izboljša kakovost železniških storitve v vsej 
Evropi ob ohranjanju socialnih 
standardov in pogojev zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Odprtje trga domačega potniškega 
prometa bo imelo pozitiven učinek na 
delovanje evropskega železniškega trga; 
vodilo bo k večji prilagodljivosti in 
številnejšim možnostim za družbe in 
potnike. Odprtje trga bo koristilo tudi 
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železniškemu osebju, saj bo povečalo 
možnosti nudenja storitev novim 
udeležencem na trgu. Izkušeni delavci 
lahko novim udeležencem prinesejo 
dodano vrednost, kar bo vodilo k boljšim 
delovnim pogojem.

Or. en

Predlog spremembe 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Države članice so odgovorne za 
organizacijo trga dela za železniško 
osebje. Vseeno pa bi morale zagotoviti, da 
organizacija trga dela ne škoduje 
kakovosti storitve. Evropski predpisi že 
sedaj dajejo jasen okvir za zaščito 
železniških delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 26
Frédéric Daerden

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Z vzpostavitvijo usklajevalnega odbora 
bi bilo treba zagotoviti boljše usklajevanje
med upravljavci infrastrukture in 
prevozniki v železniškem prometu, da se 
dosežeta učinkovito upravljanje in 
uporaba infrastrukture.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta uvodna izjava ne prispeva nikakršne dodatne vrednosti k končni inačici tega besedila,
temveč zgolj opominja na klavzulo o pregledu iz prenovitve direktive, ki je privedla do 
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sedanjega predloga Komisije.

Predlog spremembe 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice bi morale zagotoviti 
tudi, da bo vse funkcije, ki so potrebne za 
trajnostno delovanje, vzdrževanje in razvoj 
železniške infrastrukture, skladno opravljal 
sam upravljavec infrastrukture.

(6) Države članice bi morale zagotoviti 
tudi, da bo vse funkcije, ki so potrebne za 
trajnostno delovanje, vzdrževanje in razvoj 
železniške infrastrukture, skladno opravljal 
sam upravljavec infrastrukture, kar ne 
preprečuje tega, da bi v državi članici 
delovalo več upravljavcev, in sicer na 
posameznih progah ali njihovih odsekih.

Or. pl

Obrazložitev

Predlagano novo besedilo za opredelitev upravljavca infrastrukture iz člena 3(2) direktive 
2012/34/EU lahko povzroči dvome o tem, ali lahko v eni državi članici deluje več 
upravljavcev.

Predlog spremembe 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Vertikalno povezana podjetja lahko 
vseeno imajo potrebno neodvisnost med 
upraviteljem infrastrukture in 
prevoznikom v železniškem prometu. Ta 
struktura lahko povzroči navzkrižno 
subvencioniranje, ki onemogoča enake 
konkurenčne pogoje in povzroča 
izkrivljanje konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 29
Georges Bach
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Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ob upoštevanju raznolikosti omrežij 
glede velikosti in gostote ter različnih 
organizacijskih struktur nacionalnih in 
lokalnih ali regionalnih organov in 
njihovih posameznih izkušenj v procesu 
odprtja trga mora imeti vsaka država 
dovolj prožnosti, da svoja omrežja 
organizira tako, da se doseže optimalna 
kombinacija med storitvami s prostim 
dostopom in storitvami, ki se izvajajo v 
okviru pogodb o izvajanju javne službe, in 
se zagotovi visoka kakovost storitev, 
dostopnih za vse potnike.

Or. de

Predlog spremembe 30
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ob upoštevanju raznolikosti omrežij 
glede velikosti in gostote ter različnih 
organizacijskih struktur nacionalnih in 
lokalnih ali regionalnih organov in 
njihovih posameznih izkušenj v procesu 
odprtja trga bi morala imeti vsaka država 
dovolj prožnosti, da bi svoja omrežja 
organizirala tako, da bi dosegla optimalno 
kombinacijo med storitvami s prostim 
dostopom in storitvami, ki se izvajajo v 
okviru pogodb o izvajanju javne službe, in 
zagotovila visoko kakovost storitev, 
dostopnih za vse potnike.

Or. de
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Predlog spremembe 31
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podelitev pravice dostopa do 
železniške infrastrukture prevoznikom v 
železniškem prometu Unije za izvajanje 
notranjih potniških storitev v vseh državah 
članicah lahko vpliva na organizacijo in 
financiranje železniških storitev potniškega 
prometa, ki se zagotavljajo v okviru 
pogodb o izvajanju javne službe. Države 
članice bi morale imeti možnost takšne 
pravice dostopa omejiti, če bi ogrozile 
ekonomsko ravnovesje navedenih pogodb 
o izvajanju javne službe in če je to odobril 
ustrezni regulatorni organ.

(14) Podelitev pravice dostopa do 
železniške infrastrukture prevoznikom v 
železniškem prometu Unije za izvajanje 
notranjih potniških storitev v vseh državah 
članicah lahko vpliva na organizacijo in 
financiranje železniških storitev potniškega 
prometa, ki se zagotavljajo v okviru 
pogodb o izvajanju javne službe. Države 
članice bi morale imeti možnost takšne 
pravice dostopa omejiti, če bi ogrozile
kakovost storitve in razpoložljivost tudi na 
oddaljenih območjih ter ekonomsko 
ravnovesje navedenih pogodb o izvajanju 
javne službe in če je to odobril ustrezni 
regulatorni organ.

Or. en

Predlog spremembe 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Regulatorni organi bi morali oceniti 
morebitni gospodarski vpliv notranjih 
storitev potniškega prometa, ki se izvajajo 
na podlagi pogojev prostega dostopa, na 
obstoječe pogodbe o izvajanju javne 
službe, na podlagi zahteve zainteresiranih 
strani in na podlagi objektivne ekonomske 
analize.

(15) Regulatorni organi bi morali oceniti 
morebitni gospodarski vpliv notranjih 
storitev potniškega prometa, ki se izvajajo 
na podlagi pogojev prostega dostopa, pa 
tudi morebitni gospodarski vpliv nove ali 
spremenjene pogodbe o opravljanju javne 
službe, ki jo pod pogoji prostega dostopa 
izvršujejo prevozniki v železniškem 
prometu, ki so pridobili dostop do 
železniške infrastrukture v skladu s 
členom 10(2) te direktive, na obstoječe 
pogodbe o izvajanju javne službe, na 
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podlagi zahteve zainteresiranih strani in na 
podlagi objektivne ekonomske analize

Or. en

Obrazložitev

Regulatorni organi morajo oceniti tudi morebiten ekonomski učinek nove pogodbe o izvajanju 
javne službe ali razširitvi področja uporabe veljavne pogodbe o izvajanju javne službe na 
progi, kjer storitev opravlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ocenjevanje, ali bi bilo ekonomsko
ravnovesje pogodbe o izvajanju javne 
službe ogroženo, bi moralo upoštevati 
vnaprej določena merila. Takšna merila in 
podrobnosti postopka, ki jih je treba 
upoštevati, se lahko čez čas razvijejo, zlasti 
v smislu izkušenj regulatornih organov, 
pristojnih organov in prevoznikov v 
železniškem prometu, ter lahko upoštevajo 
posebne značilnosti notranjih storitev 
potniškega prometa.

(17) Ocenjevanje, ali bi bilo ekonomsko 
ravnovesje pogodbe o izvajanju javne 
službe ali službe, ki jo opravljajo 
prevozniki v železniškem prometu, ki jim 
je bil odobren dostop do železniške 
infrastrukture v skladu s členom 10(2) te 
direktive, ogroženo, bi moralo upoštevati 
vnaprej določena merila. Takšna merila in 
podrobnosti postopka, ki jih je treba 
upoštevati, se lahko čez čas razvijejo, zlasti 
v smislu izkušenj regulatornih organov, 
pristojnih organov in prevoznikov v 
železniškem prometu, ter lahko upoštevajo 
posebne značilnosti notranjih storitev 
potniškega prometa.

Or. en

Obrazložitev

Regulatorni organi morajo oceniti tudi morebiten ekonomski učinek nove pogodbe o izvajanju 
javne službe ali razširitvi področja uporabe veljavne pogodbe o izvajanju javne službe na 
progi, kjer storitev opravlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe 34
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Nadzorni organi morajo upoštevati 
učinke na omrežje, vzdrževanje povezav, 
točnost, razpoložljivost, cenovno 
dostopnost in dostopnost storitev, ki se 
zagotavljajo v okviru pogodbe o javni 
službi, da opredelijo, če bi bila kakovost 
storitev, ki se zagotavljajo v okviru 
pogodbe o javni službi ogrožena zaradi 
prosto zagotovljene storitve znotraj istega 
omrežja. 

Or. en

Predlog spremembe 35
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi povečale privlačnost železniških 
storitev za potnike, bi morale države 
članice imeti možnost, da od prevoznikov 
v železniškem prometu, ki izvajajo 
notranje storitve potniškega prometa,
zahtevajo, da z vozovnicami, vozovnicami, 
ki veljajo za vse proge, in rezervacijami 
sodelujejo v skupnem informacijskem 
sistemu in povezanem sistemu za izdajo 
vozovnic. Če se takšen sistem vzpostavi, bi
moralo biti zagotovljeno, da ne izkrivlja 
trga ali ustvarja diskriminacije med 
prevozniki v železniškem prometu.

(19) Da bi povečale privlačnost železniških 
storitev za potnike, bi morale države 
članice od prevoznikov v železniškem 
prometu, ki izvajajo notranje storitve 
potniškega prometa, zahtevati, da z 
vozovnicami, vozovnicami, ki veljajo za 
vse proge, in rezervacijami sodelujejo v 
skupnem informacijskem sistemu in 
povezanem sistemu za izdajo vozovnic, 
vključno z vsemi socialnimi zahtevami.
Storitev izdajanja vozovnic ne bi smela 
ustvariti ovir za invalide, starejše osebe, 
družine ali osebe, ki potrebujejo posebno 
pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 36
Frédéric Daerden

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Komisija bi morala oceniti učinek te 
direktive na razvoj trga dela za železniško 
osebje.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uvodna izjava črpa navdih v predlogu spremembe 12 osnutka poročila 
poročevalca odbora TRAN, ki Komisijo poziva, naj analizira učinek direktive na železniško 
osebje. Takšna analiza bi se morala nanašati na celotno železniško osebje (ne pa samo 
vlakovno osebje) in bi morala ostati dovolj prožna glede morebitnih nadaljnjih ukrepov, ki bi 
jih Komisija predlagala.

Predlog spremembe 37
Georges Bach

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Prevozniki v železniškem prometu in 
upravljavci infrastrukture bi morali v 
svojo varnostno kulturo uvesti „kulturo 
poštenosti“, tako da bi zaposlene dejavno 
spodbujali k poročanju o nesrečah, 
incidentih in skorajšnjih nesrečah, 
povezanih z varnostjo, ne da bi bili 
kaznovani ali diskriminirani. Kultura 
poštenosti železniški industriji omogoča 
učenje iz nesreč, incidentov in skorajšnjih 
nesreč ter na podlagi teh izkušenj 
izboljšanje varnosti v železniškem 
prometu za delavce in potnike.

Or. en

Predlog spremembe 38
Georges Bach

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Za varnost na železnici in pošteno 
konkurenco je izredno pomembno 
spoštovanje pravil o delovnem času in 
času počitka za strojevodje. Na odprtem 
evropskem trgu storitev v železniškem 
prometu z vse številčnejšimi čezmejnimi 
dejavnostmi je treba nadzirati in 
uveljavljati spoštovanje delovnega časa in 
časa počitka. Nalogo preverjanja in 
uveljavljanja teh pravil bi morali imeti 
nacionalni varnostni organi; Komisija bi 
morala predlagati pravila in obvezna 
redna preverjanja. To pa je možno le z 
elektronsko napravo na vlaku, ki beleži 
delovni čas in čas počitka strojevodij.

Or. de

Predlog spremembe 39
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Komisija glede na dokončno 
vzpostavitev evropskega železniškega 
območja in ob upoštevanju konkurence v 
sektorju dejavno podpira in spodbuja 
socialni dialog na ravni unije, da se 
zagotovi zaščita delavcev v železniškem 
prometu pred neželenimi učinki odprtja 
trga in se razvijejo skupne rešitve za 
izzive, ki so posledica izvajanja četrtega 
železniškega svežnja. V zvezi s tem je treba 
posebno pozornost nameniti 
psihosocialnim posledicam stresa, ki so 
mu zaradi sprememb izpostavljeni 
nekateri uslužbenci.

Or. de
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Predlog spremembe 40
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Odprtje trga železniškega 
potniškega prevoza in razvoj enotnega 
evropskega železniškega območja ne 
smeta nikakor povzročiti poslabšanja 
socialnih pogojev zaposlenih v sektorju in 
voditi v socialni damping. Zato je treba 
uvesti pogoje za odprtje trgov, zlati pogoj, 
po katerem morajo države članice 
izpolnjevati kolektivne pogodbe, ki veljajo 
na njihovem območju.

Or. fr

Predlog spremembe 41
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Komisija zagotavlja, da države 
članice v celoti in pravilno izvajajo 
določbe Direktive Sveta 2005/47/ES z dne 
18. julija 2005 o Sporazumu med 
Skupnostjo Evropskih železnic (CER) in 
Evropsko Federacijo delavcev v prometu 
(ETF) o določenih vidikih delovnih 
pogojev mobilnih delavcev, ki opravljajo 
interoperabilne čezmejne storitve v 
železniškem sektorju, zlasti v zvezi z 
varnostjo teh delavcev.

Or. de
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Predlog spremembe 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19c) Za varnost na železnici in pošteno 
konkurenco je izredno pomembno 
spoštovanje pravil o delovnem času ter 
času vožnje in počitka za strojevodje. Na 
odprtem evropskem trgu storitev v 
železniškem prometu z vse številčnejšimi 
čezmejnimi dejavnostmi je treba nadzirati 
in uveljavljati spoštovanje delovnega časa 
ter časa vožnje in počitka. Nalogo 
preverjanja in uveljavljanja teh pravil bi 
morali imeti nacionalni varnostni organi; 
Komisija bi morala predlagati pravila in 
obvezna redna preverjanja. To pa je 
možno le z elektronsko napravo na vlaku, 
ki beleži delovni čas ter čas vožnje in 
počitka strojevodij.

Or. de

Predlog spremembe 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19d) Glede na razvoj enotnega 
evropskega železniškega območja in 
nadaljnjega odprtja trga storitev v 
železniškem prometu bi morale države 
članice brez poseganja v nacionalno 
pravo in že veljavne kolektivne pogodbe 
uporabljati kolektivne pogodbe, sklenjene 
med socialnimi partnerji, da bi preprečile 
socialni damping in nepošteno 
konkurenco.
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Or. de

Predlog spremembe 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19e) Vlakovno osebje je poklicna skupina 
v železniškem sektorju, ki izvaja naloge v 
zvezi z varnostjo. Običajno izvaja naloge 
operativne varnosti v železniškem sistemu 
in je odgovorna za udobje in varnost 
potnikov na vlaku. Da se zagotovi visoka 
raven kvalifikacij in usposobljenosti ter se 
prizna pomen te poklicne skupine za 
varen železniški promet, pa tudi da se 
olajša mobilnost delavcev, je smiselno 
izdajanje spričeval, podobno kot velja za 
strojevodje.

Or. de

Predlog spremembe 45
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 f) Komisija bi morala oceniti učinek te 
direktive na razvoj trga dela za vlakovno 
osebje in predlagati nove zakonodajne 
ukrepe na področju izdajanja spričeval za 
vlakovno osebje.

Or. de
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Predlog spremembe 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 2012/34/EU
Člen 3 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

,upravljavec infrastrukture‘ pomeni vsak 
organ ali podjetje, ki zagotavlja razvoj, 
upravljanje in vzdrževanje železniške 
infrastrukture na omrežju; razvoj vključuje 
načrtovanje omrežja, finančno načrtovanje 
in načrtovanje investicij ter gradnjo in 
posodobitve infrastrukture; upravljanje 
infrastrukture vključuje vse elemente 
postopka dodeljevanja vlakovnih poti, 
vključno z določitvijo in oceno 
razpoložljivosti ter dodeljevanjem 
posameznih poti, upravljanje prometa in 
zaračunavanje uporabnin za infrastrukturo, 
vključno z določanjem in pobiranjem 
uporabnin; vzdrževanje vključuje obnove 
infrastrukture in druge dejavnosti 
upravljanja sredstev;

,,upravljavec infrastrukture� pomeni vsak 
organ ali podjetje, ki zagotavlja zlasti
razvoj, upravljanje in vzdrževanje 
železniške infrastrukture na omrežju; 
razvoj vključuje načrtovanje omrežja, 
finančno načrtovanje in načrtovanje 
investicij ter gradnjo in posodobitve 
infrastrukture; upravljanje infrastrukture 
vključuje vse elemente postopka 
dodeljevanja vlakovnih poti, vključno z 
določitvijo in oceno razpoložljivosti ter 
dodeljevanjem posameznih poti,
upravljanje prometa in zaračunavanje 
uporabnin za infrastrukturo, vključno z 
določanjem in pobiranjem uporabnin; 
vzdrževanje vključuje obnove 
infrastrukture in druge dejavnosti 
upravljanja sredstev;

Or. pl

Obrazložitev

Nova opredelitev ,,upravljavca infrastrukture� ponuja pojasnitev nalog upravljavca, med 
drugim s črtanjem izraza ,,zlasti� iz obstoječe opredelitve, s čimer bi postal novi seznam 
nalog upravljavca zaključen seznam.

Predlog spremembe 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2012/34/EU
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) točka 5 se črta; črtano
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Or. pl

Obrazložitev

Črtanje točke, ki opredeljuje mednarodne prevoze, je problematično za države članice z
železniško progo, ki prečka mejo s tretjo državo. Obstaja nevarnost pravne vrzeli.

Predlog spremembe 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2012/34/EU
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2) V členu 6 se črta odstavek 2. črtano

Or. pl

Obrazložitev

Črtanje določbe, ki dovoljuje organizacijo storitev upravljanja in prevoznih storitev v okviru 
enega podjetja, kljub temu, da so storitve ločene za računovodske namene, gre predaleč.
Črtanje določbe bi imelo daljnosežne škodljive posledice (upravne, finančne, pravne in 
družbene) za veliko železniških podjetij, ki na trgu Unije učinkovito in uspešno delujejo.

Predlog spremembe 49
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. [...] črtano
__________________
10 UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

Or. de

Predlog spremembe 50
Jean-Pierre Audy
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka 2
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice poskrbijo tudi, da isti 
pravni ali fizični osebi ali osebam ni 
dovoljeno:

Države članice poskrbijo tudi, da isti 
pravni ali fizični osebi ali osebam 
posredno ali neposredno ni dovoljeno:

Or. fr

Predlog spremembe 51
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka 2 – točka b
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

imenovati članov nadzornega odbora, 
upravnega odbora ali organov, ki zakonito 
zastopajo upravljavca infrastrukture, in 
hkrati neposredno ali posredno uveljavljati 
nadzora nad prevoznikom v železniškem 
prometu, imeti kakršnega koli finančnega 
interesa ali uveljavljati kakršne koli pravice 
v prevozniku v železniškem prometu;

imenovati članov nadzornega odbora, 
upravnega odbora, izvršnega odbora, 
izvršnega direktorja ali organov, ki 
zakonito zastopajo upravljavca 
infrastrukture, in hkrati neposredno ali 
posredno uveljavljati nadzora nad 
prevoznikom v železniškem prometu, imeti 
kakršnega koli finančnega interesa ali 
uveljavljati kakršne koli pravice v 
prevozniku v železniškem prometu;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka 3
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je oseba iz odstavka 2 država članica 
ali drugi javni organ, se za izvajanje tega 

Kadar je oseba iz odstavka 2 država članica 
ali drugi javni organ, se za izvajanje tega 
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člena šteje, da javna organa, ki sta med 
seboj fizično in pravno ločena ter 
uveljavljata nadzor ali druge pravice iz 
odstavka 2 nad upravljavcem infrastrukture 
na eni in prevoznikom v železniškem 
prometu na drugi strani, nista ista oseba ali 
osebi.

člena šteje, da javna organa, ki sta med 
seboj fizično in pravno ločena in 
neodvisna ter uveljavljata nadzor ali druge 
pravice iz odstavka 2 nad upravljavcem 
infrastrukture na eni in prevoznikom v 
železniškem prometu na drugi strani, nista 
ista oseba ali osebi.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ne pride do navzkrižja interesov in je 
zagotovljena zaupnost poslovno občutljivih 
informacij, lahko upravljavec 
infrastrukture odda določena razvojna, 
obnovitvena in vzdrževalna dela v 
podizvajanje prevoznikom v železniškem 
prometu ali kateremu koli drugemu organu, 
ki deluje pod nadzorom upravljavca 
infrastrukture, pri čemer ohrani pooblastilo 
za sprejemanje odločitev o takšnih delih.

Če ne pride do navzkrižja interesov in je 
zagotovljena zaupnost poslovno občutljivih 
informacij, lahko upravljavec 
infrastrukture odda določena razvojna, 
obnovitvena in vzdrževalna dela v 
podizvajanje prevoznikom v železniškem 
prometu ali kateremu koli drugemu organu, 
ki deluje pod nadzorom upravljavca 
infrastrukture, pri čemer ohrani pooblastilo 
za sprejemanje odločitev o takšnih delih. 
Podizvajalci spoštujejo pravila v zvezi s 
konkurenco in, po potrebi, z javnimi 
naročili. Za delo podizvajalcev je 
odgovoren upravljavec infrastrukture.

Or. fr

Predlog spremembe 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka 5
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar na datum začetka veljavnosti te 
direktive upravljavec infrastrukture 
pripada vertikalno povezanemu podjetju, 
se lahko države članice odločijo, da 
odstavkov od 2 do 4 tega člena ne bodo 
uporabljale. V takšnem primeru zadevna 
država članica zagotovi, da upravljavec 
infrastrukture opravlja vse funkcije iz 
člena 3(2) ter je dejansko organizacijsko 
neodvisen in neodvisen pri odločanju od 
katerega koli prevoznika v železniškem 
prometu v skladu z zahtevami iz členov od 
7a do 7c.“

črtano

Or. en

Obrazložitev

V vertikalno povezanem podjetju nikoli ne more obstajati potrebna neodvisnost med 
prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem infrastrukture in ne more v celoti 
zagotoviti preglednosti finančnih tokov. Zato je institucionalna ločitev edina možna rešitev za 
vzpostavitev dobro delujočega evropskega železniškega trga.

Predlog spremembe 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka 5
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar na datum začetka veljavnosti te 
direktive upravljavec infrastrukture pripada 
vertikalno povezanemu podjetju, se lahko 
države članice odločijo, da odstavkov od 2 
do 4 tega člena ne bodo uporabljale. V 
takšnem primeru zadevna država članica 
zagotovi, da upravljavec infrastrukture 
opravlja vse funkcije iz člena 3(2) ter je 
dejansko organizacijsko neodvisen in 
neodvisen pri odločanju od katerega koli 
prevoznika v železniškem prometu v 
skladu z zahtevami iz členov od 7a do 7c.

Kadar upravljavec infrastrukture pripada 
vertikalno povezanemu podjetju, se lahko 
države članice odločijo, da odstavkov od 2 
do 4 tega člena ne bodo uporabljale. V 
takšnem primeru zadevna država članica 
zagotovi, da upravljavec infrastrukture 
opravlja vse funkcije iz člena 3(2) ter je 
dejansko organizacijsko neodvisen in 
neodvisen pri odločanju od katerega koli 
prevoznika v železniškem prometu v 
skladu z zahtevami iz členov od 7a do 7c.
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Or. pl

Obrazložitev

Države članice bi tudi v prihodnosti morale imeti možnost izbire med ločitvijo upravljavca 
infrastrukture od železniških podjetij in med povezano strukturo.

Predlog spremembe 56
Frédéric Daerden

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7a do 7e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. [...] črtano
__________________
12 UL L 51, 23.2.2012, str. 51.

Or. en

Predlog spremembe 57
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka 1
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
upravljavec infrastrukture organizira v 
organu, ki je pravno ločen od katerega koli 
prevoznika v železniškem prometu ali 
krovne družbe, ki nadzoruje takšne 
prevoznike, in od katerih koli drugih 
pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja.

Države članice zagotovijo, da se 
upravljavec infrastrukture organizira v 
organu, ki je pravno ločen in neodvisen od 
katerega koli prevoznika v železniškem 
prometu ali krovne družbe, ki nadzoruje 
takšne prevoznike, in od katerih koli drugih 
pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 58
Philippe De Backer, Phil Bennion
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da upravljavci 
infrastrukture za vsako omrežje 
vzpostavijo in organizirajo usklajevalne 
odbore. Člani tega odbora so lahko vsaj
upravljavec infrastrukture, znani prosilci v 
smislu člena 8(3) in tudi potencialni 
prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih 
zastopajo, zastopniki uporabnikov 
železniških tovornih in potniških storitev 
ter, če je to ustrezno, regionalni in lokalni 
organi. Predstavniki države članice in 
zadevni regulatorni organ so na sestanke 
usklajevalnega odbora vabljeni kot 
opazovalci.

Države članice zagotovijo, da upravljavci 
infrastrukture za vsako omrežje 
vzpostavijo in organizirajo usklajevalne 
odbore. Člani tega odbora so lahko 
upravljavec infrastrukture, znani prosilci v 
smislu člena 8(3) in tudi potencialni 
prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih 
zastopajo, zastopniki uporabnikov 
železniških tovornih in potniških storitev 
ter, če je to ustrezno, regionalni in lokalni 
organi. Predstavniki države članice in 
zadevni regulatorni organ so na sestanke 
usklajevalnega odbora vabljeni kot 
opazovalci.

Or. en

Predlog spremembe 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka a
Direktiva 2012/34/EU
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko omejijo pravico 
oblikovanja novih ali spremenjenih 
potniških storitev v pogodbah o izvajanju 
javne službe, če nove ali spremenjene 
pogodbe o izvajanju javne službe ogrožajo 
ekonomsko ravnovesje obstoječih storitev, 
ki jih zagotavljajo prevozniki v 
železniškem prometu, ki jim je bil odobren 
dostop do železniške infrastrukture v 
skladu s členom 10(2) te direktive; 

Or. en
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Obrazložitev

Države članice lahko omejijo pravico do oblikovanja nove ali spremenjene pogodbe o 
izvajanju javne službe, če regulatorni organ dokaže morebiten ekonomski učinek takih 
pogodb na storitev, ki jo zagotavlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2012/34/EU
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Da se določi, ali bi bilo ekonomsko 
ravnovesje pogodbe o izvajanju javne 
službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ 
ali organi iz člena 55 opravijo objektivno 
ekonomsko analizo, njihova odločitev pa 
temelji na vnaprej določenih merilih. To 
določijo po zahtevi, ki jo v enem mesecu 
po informaciji o nameravani storitvi 
potniškega prometa iz člena 38(4) predloži 
kateri koli od naslednjih subjektov:

Da se določi, ali bi bilo ogroženo
ekonomsko ravnovesje pogodbe o 
izvajanju javne službe ali službe, ki jo 
opravljajo prevozniki v železniškem 
prometu, ki jim je bil odobren dostop do 
železniške infrastrukture v skladu s 
členom 10(2) te direktive, v primeru 
sklenitve nove pogodbe o izvajanju javne 
službe ali spremembe že obstoječe 
pogodbe o izvajanju javne službe, ustrezni 
regulatorni organ ali organi iz člena 55 
opravijo objektivno ekonomsko analizo, 
njihova odločitev pa temelji na vnaprej 
določenih merilih. To določijo po zahtevi, 
ki jo v enem mesecu po informaciji o 
nameravani storitvi potniškega prometa iz 
člena 38(4) predloži kateri koli od 
naslednjih subjektov:

Or. en

Obrazložitev

Regulatorni organi morajo oceniti tudi morebiten ekonomski učinek nove pogodbe o izvajanju 
javne službe ali razširitvi področja uporabe veljavne pogodbe o izvajanju javne službe na 
progi, kjer storitev opravlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe 61
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka b
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Direktiva 2012/34/EU
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Da se določi, ali bi bilo ekonomsko 
ravnovesje pogodbe o izvajanju javne 
službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ 
ali organi iz člena 55 opravijo objektivno 
ekonomsko analizo, njihova odločitev pa 
temelji na vnaprej določenih merilih. To 
določijo po zahtevi, ki jo v enem mesecu 
po informaciji o nameravani storitvi 
potniškega prometa iz člena 38(4) predloži 
kateri koli od naslednjih subjektov:

Da se določi, ali bi bilo ekonomsko 
ravnovesje ter razpoložljivost in kakovost
pogodbe o izvajanju javne službe 
ogroženo, ustrezni regulatorni organ ali 
organi iz člena 55 opravijo objektivno 
ekonomsko, socialno in okoljsko analizo,
vključno z analizo pogojev zaposlovanja,
njihova odločitev pa temelji na vnaprej 
določenih merilih. To določijo po zahtevi, 
ki jo v enem mesecu po informaciji o 
nameravani storitvi potniškega prometa iz 
člena 38(4) predloži kateri koli od 
naslednjih subjektov:

Or. en

Predlog spremembe 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka b – podtočka d a (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) prevoznika v železniškem prometu, ki 
je dobil dovoljenje za dostop do železniške 
infrastrukture v skladu s členom 10(2) te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Regulatorni organi morajo oceniti tudi morebiten ekonomski učinek nove pogodbe o izvajanju 
javne službe ali razširitvi področja uporabe veljavne pogodbe o izvajanju javne službe na 
progi, kjer storitev opravlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe 63
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka c – podtočka d
Direktiva 2012/34/EU
Člen 11 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

prevoznik v železniškem prometu, ki je 
zaprosil za dostop.

prevoznik v železniškem prometu, ki je 
zaprosil za dostop ali ki mu je bil odobren 
dostop do železniške infrastrukture v 
skladu s členom 10(2) te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Regulatorni organi morajo oceniti tudi morebiten ekonomski učinek nove pogodbe o izvajanju 
javne službe ali razširitvi področja uporabe veljavne pogodbe o izvajanju javne službe na 
progi, kjer storitev opravlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka c
Direktiva 2012/34/EU
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če regulatorni organ ugotovi, da bi bilo z 
načrtovano novo ali spremenjeno 
pogodbo o izvajanju javne službe 
ogroženo ekonomsko ravnovesje storitve, 
ki jo opravljajo prevozniki v železniškem 
prometu, ki so dobili dostop do železniške 
infrastrukture v skladu s členom 10(2) te 
direktive, navede morebitne spremembe 
teh pogodb ali pripravi priporočila za 
odškodnino oškodovanemu prevozniku v 
železniškem prometu.

Or. en

Obrazložitev

Regulatorni organi morajo oceniti tudi morebiten ekonomski učinek nove pogodbe o izvajanju
javne službe ali razširitvi področja uporabe veljavne pogodbe o izvajanju javne službe na 
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progi, kjer storitev opravlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe 65
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7 – točka 1
Direktiva 2012/34/EU
Člen 13a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v Uredbo (ES) 
št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU
lahko države članice zahtevajo od 
prevoznikov v železniškem prometu, ki 
izvajajo storitve notranjega potniškega 
prometa, da sodelujejo v skupnem 
informacijskem sistemu in povezanem 
sistemu za izdajo vozovnic, vozovnic, ki 
veljajo za vse proge, in rezervacij ali se 
odločijo, da pristojne organe pooblastijo za 
vzpostavitev takšnega sistema. Če je takšen 
sistem vzpostavljen, države članice 
zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga 
ali diskriminacije med prevozniki v 
železniškem prometu in da ga upravlja 
javni ali zasebni pravni subjekt ali 
združenje vseh prevoznikov v železniškem 
prometu, ki izvajajo storitve potniškega 
prometa.

Brez poseganja v Uredbo (ES) 
št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU 
države članice zahtevajo od prevoznikov v 
železniškem prometu, ki izvajajo storitve 
notranjega potniškega prometa, da 
sodelujejo v skupnem informacijskem 
sistemu in povezanem sistemu za izdajo 
vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse 
proge, in rezervacij ali se odločijo, da 
pristojne organe pooblastijo za 
vzpostavitev takšnega sistema. Če je takšen 
sistem vzpostavljen, države članice 
zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga 
ali diskriminacije med prevozniki v 
železniškem prometu in da ga upravlja 
javni ali zasebni pravni subjekt ali 
združenje vseh prevoznikov v železniškem 
prometu, ki izvajajo storitve potniškega 
prometa.

Or. en

Predlog spremembe 66
Olle Ludvigsson
Predlog direktive
Člen 1 – točka 7 a (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. V direktivi se odstavek 5 člena 19 
nadomesti z naslednjim: 

„d) niso bili obsojeni hudega ali 
ponavljajočega se neizpolnjevanja 
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obveznosti, ki jih določa socialno ali 
delovno pravo, vključno z obveznostmi v 
skladu z zakonodajo o varnosti in zdravju 
pri delu in s kolektivnimi sporazumi, ter 
obveznosti carinskega prava, kadar želi 
podjetje izvajati čezmejni tovorni prevoz, 
za katerega se uporabljajo carinski 
postopki.“

Or. sv

Predlog spremembe 67
Olle Ludvigsson
Predlog direktive
Člen 1 – točka 7 b (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. V členu 19 se doda naslednja točka:
„e) so se zavezali, da bodo v državah 
članicah, v katerih namerava prevoznik 
opravljati dejavnost, izvajali kolektivne 
sporazume, ki so splošno veljavni in se 
uporabljajo za določeni sektor v skladu z 
uveljavljeno prakso v državah članicah.“

Or. sv

Predlog spremembe 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2012/34/EU
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če namerava prosilec zaprositi za 
infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal 
storitev potniškega prometa, zadevne 
upravljavce infrastrukture in regulatorne 
organe obvesti vsaj 18 mesecev pred 
začetkom veljavnosti delovnega voznega 
reda, na katerega se nanaša zahteva po 

Če namerava prosilec zaprositi za 
infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal 
storitev potniškega prometa v skladu s 
členom 10(2) te direktive ali da bi izvajal 
novo ali spremenjeno pogodbo o izvajanju 
javne službe, zadevne upravljavce 
infrastrukture in regulatorne organe obvesti 
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zmogljivostih. Da bi lahko zadevni 
regulatorni organi presodili, kakšni so 
morebitni ekonomski učinki na obstoječe 
pogodbe o izvajanju javne službe, 
regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, 
najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi 
pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za 
storitev železniškega potniškega prometa 
na tej progi, opredeljeni v pogodbi o 
izvajanju javne službe, vsi drugi 
zainteresirani pristojni organi, ki imajo 
pravico omejiti dostop v skladu s 
členom 11, ter vsi prevozniki v 
železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo 
o izvajanju javne službe na progi te storitve 
potniškega prometa.“.

vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti 
delovnega voznega reda, na katerega se 
nanaša zahteva po zmogljivostih. Da bi 
lahko zadevni regulatorni organi presodili, 
kakšni so morebitni ekonomski učinki na 
obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe
ali na storitev, ki jo izvaja prevoznik v 
železniškem prometu, ki mu je bil odobren 
dostop do železniške infrastrukture v 
skladu s členom 10(2) te direktive,
regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, 
najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi 
pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za 
storitev železniškega potniškega prometa 
na progi, opredeljeni v pogodbi o izvajanju 
javne službe, ali novo ali spremenjeno 
pogodbo o izvajanju javne službe na 
progi, opredeljeni po pogojih o prostem 
dostopu, vsi drugi zainteresirani pristojni 
organi, ki imajo pravico omejiti dostop v 
skladu s členom 11, ter vsi prevozniki v 
železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo 
o izvajanju javne službe na progi te storitve 
potniškega prometa ali zagotavljajo 
storitev v skladu s členom 10(2) te 
direktive.“.

Or. en

Obrazložitev

Regulatorni organi morajo oceniti tudi morebiten ekonomski učinek nove pogodbe o izvajanju 
javne službe ali razširitvi področja uporabe veljavne pogodbe o izvajanju javne službe na 
progi, kjer storitev opravlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe 69
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2012/34/EU
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če namerava prosilec zaprositi za 
infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal 
storitev potniškega prometa, zadevne 

Če namerava prosilec zaprositi za 
infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal 
storitev potniškega prometa, zadevne 
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upravljavce infrastrukture in regulatorne 
organe obvesti vsaj 18 mesecev pred 
začetkom veljavnosti delovnega voznega 
reda, na katerega se nanaša zahteva po 
zmogljivostih. Da bi lahko zadevni 
regulatorni organi presodili, kakšni so 
morebitni ekonomski učinki na obstoječe 
pogodbe o izvajanju javne službe, 
regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, 
najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi 
pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za 
storitev železniškega potniškega prometa 
na tej progi, opredeljeni v pogodbi o 
izvajanju javne službe, vsi drugi 
zainteresirani pristojni organi, ki imajo 
pravico omejiti dostop v skladu s 
členom 11, ter vsi prevozniki v 
železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo 
o izvajanju javne službe na progi te storitve 
potniškega prometa.“.

upravljavce infrastrukture in regulatorne 
organe obvesti vsaj 18 mesecev pred 
začetkom veljavnosti delovnega voznega 
reda, na katerega se nanaša zahteva po 
zmogljivostih. Da bi lahko zadevni 
regulatorni organi presodili, kakšni so 
morebitni ekonomski, socialni in okoljski
učinki na obstoječe pogodbe o izvajanju 
javne službe, regulatorni organi zagotovijo, 
da se takoj, najpozneje pa v petih dneh, 
obvestijo vsi pristojni organi, ki so sklenili 
pogodbo za storitev železniškega 
potniškega prometa na tej progi, 
opredeljeni v pogodbi o izvajanju javne 
službe, vsi drugi zainteresirani pristojni 
organi, ki imajo pravico omejiti dostop v 
skladu s členom 11, ter vsi prevozniki v 
železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo 
o izvajanju javne službe na progi te storitve 
potniškega prometa.“.

Or. en

Predlog spremembe 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2012/34/ES
Člen 63 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2024 oceni 
vpliv te direktive na železniški sektor ter 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
njenem izvajanju.

Komisija do 31. decembra 2020 oceni 
vpliv te direktive na železniški sektor ter 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
njenem izvajanju.

Or. en

Predlog spremembe 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9
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Direktiva 2012/34/EU
Člen 63 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do leta 2020 preuči, ali 
organizacija nacionalnih trgov dela ovira 
nadaljnje odprtje trga, povezovanje in 
kakovost storitev, ki se zagotavljajo 
strankam. Komisija po potrebi predlaga 
nove zakonodajne ukrepe, s katerimi 
zagotovi enake konkurenčne pogoje za vse 
prevoznike v železniškem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 72
Frédéric Daerden

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. V členu 63(1) se doda naslednji 
pododstavek:
Komisija najkasneje 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive oceni njen 
učinek na dogajanje na trgu dela za 
železniško osebje.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana sprememba črpa navdih v predlogu spremembe 35 osnutka poročila poročevalca 
odbora TRAN, ki Komisijo poziva, naj analizira učinek direktive na železniško osebje. Takšna 
analiza bi se morala nanašati na celotno železniško osebje (ne pa samo vlakovno osebje) in bi 
morala ostati dovolj prožna glede morebitnih nadaljnjih ukrepov, ki bi jih Komisija 
predlagala.

Predlog spremembe 73
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sporočijo Komisiji 
besedila temeljnih določb predpisov 
nacionalne zakonodaje, sprejetih na
področju, ki ga ureja ta direktiva.

2. Države članice sporočijo Komisiji 
besedila temeljnih določb predpisov 
nacionalne zakonodaje, sprejetih na 
področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija 
pripravi letni povzetek sporočil in ga, 
prevedenega v vse delovne jezike, pošlje 
Svetu in Parlamentu.

Or. fr

Predlog spremembe 74
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva začne veljati dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

1. Ta direktiva začne veljati dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije. V 
prečiščeni obliki je na voljo v treh mesecih 
po začetku veljavnosti.

Or. fr


