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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Različne liberalizacije sektorjev storitev, tudi železniškega, ki jih je v prejšnjih desetletjih 
izvedla Evropska unija, spadajo v izvrševanje člena 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
in so torej sestavni del njenega projekta.

Cilj vzpostavitve enotnega trga ne sme biti samemu sebi namen, ampak mora njegov cilj biti 
znižanje stroškov za potrošnike ob ohranjanju visoke kakovosti storitev, dosegljivih vsem.

Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko rečemo, da različne liberalizacijske pobude v sektorjih, 
v katerih so storitve zgodovinsko zagotavljali javni operaterji prek nacionalnih monopolov, 
niso dosegli tega dvojnega cilja.

Že v samem železniškem sektorju najdemo nezadovoljive primere:
 V mednarodnem potniškem prometu, ki je dejansko odprt za konkurenco od leta 2010, 

večja konkurenca ni občutno znižala stroškov in je privedla do zaprtja starih 
čezmejnih prog, ki niso delovale po vzoru visoke hitrosti. Poleg tega sektor ni zaznal 
pričakovane rasti, svoje tržne deleže pa mora pridobivati bolj na intermodalni ravni 
kot na intramodalni.

 V zvezi z nacionalnim potniškim prometom v Veliki Britaniji, državi članici z 
najnaprednejšo zakonodajo s področja liberalizacije: EESO poudarja nezadovoljstvo 
britanskih uporabnikov in pogosto potrebo po vključitvi države v integracijo sektorja 
(tarife, distribucija, vozni redi…).

 V zvezi z notranjim potniškim prometom pa v vsej Uniji obstaja najmanj 15 
postopkov zaradi prekrškov v zvezi z neustreznim prenosom, kar dokazuje, da 
liberalizacija poteka prehitro, saj mora za to, da lahko sodeluje pri izgradnji 
evropskega projekta, potekati brez konfliktov z nacionalnimi modeli, ki so 
državljanom skozi desetletja služili kot model za kakovost. 

Ob upoštevanju teh dejstev poročevalec ni prepričan, da je treba še poglabljati liberalizacijo v 
sektorju železniškega potniškega prometa, zato je s predlogi sprememb na več ravneh želel 
omiliti nevarnost negativnih posledic za državljane in zlasti delavce v sektorju:

 Čim bolj integrirano upravljanje: čeprav dosledna ločitev upravljavcev infrastrukture 
in prevoznikov temelji na konkurenčnem načrtu, pa strah, ki ga vzbuja pri 
organizacijah uporabnikov, sektorskih sindikatih ali „zgodovinskih� prevoznikih 
poziva poročevalca k iskanju neradikalnih rešitev. Njegova najverjetnejša posledica bo 
manjša vzajemnost virov za materialne naložbe in večja birokracija, ki škodi kakovosti 
storitev in varnosti uporabnikov. Poročevalec se je torej odločil, da v skladu z odločbo 
Sodišča Evropske unije z dne 28. februarja 2013 nacionalnemu regulatornemu organu 
da čim večjo svobodo na tem področju.

 Popolna svoboda držav članic, da izberejo med razpisnimi postopki in neposredno 
dodelitvijo koncesij za javne storitve z znatnim zvišanjem mejnih vrednosti.
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 Uvedba pravil za zaščito uporabnikov, delavcev in okolja v nacionalne načrte 
trajnostnih javnih prevozov in v njihove socialne in okoljske vidike ter tako 
omogočanje uvedbe teh kakovostnih, socialnih in okoljskih meril v razpisne postopke.

 Okrepitev zaščite delavcev z velikimi možnostmi premestitve osebja v podjetje, ki je 
na novo dobilo koncesijo za javne storitve, z okrepljenim socialnim dialogom v 
strukturah, z razlago delovnega prava, ki velja za osebje na vlakih, zlasti prek 
certifikacije osebja, z zahtevo državam članicam, da vzpostavijo socialno odgovornost 
na podlagi solidarnosti med ponudnikom in njegovimi podizvajalci, da se prepreči 
socialni damping.

 Vzajemnost, potrebna pri odprtju trga med državami članicami.

 Zelo dolgo prehodno obdobje udejanjanja za države članice (do leta 2029), da bodo 
tisti, ki sprejemajo politične odločitve v Uniji, imeli čas za presojo in analizo pred 
nadaljnjo liberalizacijo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Čezmejne probleme bi bilo treba 
učinkovito obravnavati med upravljavci 
infrastrukture iz različnih držav članic z 
vzpostavitvijo evropskega omrežja 
upravljavcev infrastrukture.

(7) Izboljšati in okrepiti je treba čezmejno 
sodelovanje med upravljavci 
infrastrukture. Čezmejne probleme bi bilo 
treba učinkovito obravnavati med 
upravljavci infrastrukture iz različnih držav 
članic z vzpostavitvijo evropskega omrežja 
upravljavcev infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) Med postopkom odpiranja trga za 
domače storitve železniškega potniškega 
prometa bi bilo treba resno upoštevati 
izboljšanje varnosti na železnici, zlasti ko 
gre za prenovitev sedanjih povezanih 
struktur, da ne bi še povečali upravnih 
ovir, ki bi ogrozile vzdrževanje in 
izboljšanje varnosti. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Vsaka država članica mora 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 imeti dovolj prožnosti, da 
svoja omrežja organizira tako, da doseže 
optimalno razmerje med storitvami s 
prostim dostopom in storitvami, ki se 
izvajajo v okviru javnih pogodb, s čimer 
naj se zagotovi visoka kakovost storitev za 
vse potnike;

Or. fr

Predlog spremembe 4

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

(19a) Komisija za dokončno vzpostavitev 
enotnega evropskega železniškega 
območja in glede na konkurenco v tem 
sektorju dejavno podpira in spodbuja 
socialni dialog na ravni Unije, da se 
zagotovi večja in dolgotrajna  zaščita 
železniških delavcev pred neželenimi 
učinki odprtja trga ter se razvijejo skupne 
rešitve za izzive, ki nastajajo pri izvajanju 
četrtega železniškega svežnja. Zaradi tega 
bi treba posebno pozornost nameniti 
psihološkim in socialnim učinkom 
sprememb na osebje. 

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Komisija zagotovi, 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 sektorju1, zlasti o njihovi 
varnosti. 

__________________
1 UL L 195, 27.7.2005, str. 15.

Or. fr
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 c) Za varnost na železnici in pošteno 
konkurenco je izredno pomembno 
spoštovanje pravil o delovnem času, času 
vožnje in počitka za strojevodje. Na 
odprtem evropskem železniškem trgu z vse 
številnejšimi čezmejnimi storitvami je 
treba spoštovanje časa vožnje in počitka 
nadzirati in uveljavljati. Nalogo 
preverjanja in uveljavljanja teh pravil bi 
morali imeti nacionalni varnostni organi; 
Komisija bi morala predlagati pravila in 
obvezne redne preglede. A to je možno le z 
elektronsko napravo na vlaku, ki beleži 
čas vožnje in počitka strojevodij. 

Or. en

Predlog spremembe 7

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 železniškega 
prometa bi morale države članice, da bi 
preprečile socialni damping in nepošteno 
konkurenco, uporabiti reprezentativne 
kolektivne pogodbe, sklenjene med 
socialnimi partnerji, ne glede na 
nacionalno zakonodajo in že veljavne 
kolektivne pogodbe.

Or. fr
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 e) Osebje na vlakih je poklicna 
skupina v železniškem sektorju, ki izvaja 
ustrezne naloge glede varnosti. Običajno 
izvaja naloge operativne varnosti v 
železniškem sistemu in je odgovorna za
udobje in varnost potnikov na vlaku. Za 
zagotavljanje visoke ravni kvalifikacij in 
usposobljenosti je koristen sistem 
izdajanja spričeval, podoben sistemu, ki 
velja za strojevodje, da bi se priznal 
pomen teh poklicnih skupin za varne 
železniške storitve in bi se spodbudila 
mobilnost delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19f) Komisija bi morala oceniti učinek te 
direktive na razvoj trga dela za železniško 
osebje na vlakih in predlagati nove 
zakonodajne ukrepe o izdajanju spričeval 
za to osebje.

Or. fr

Predlog spremembe 10

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

(19g) Nacionalni regulatorni organ bi 
moral odobriti ali zahtevati spremembe 
določb o premestitvi osebja. To lahko 
vključuje pravico do obdobja mirovanja za 
osebje, ki naj bo premeščeno. Regulatorni 
organ bi si moral pri sprejemanju 
odločitev prizadevati, da se občutljive 
informacije znotraj povezanega podjetja 
ne bi prenašale od upravljavca 
infrastrukture do drugega subjekta.

Or. fr

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da upravljavec 
infrastrukture opravlja vse funkcije iz člena 
3(2) in je neodvisen od katerega koli 
prevoznika v železniškem prometu.

Države članice lahko svobodno izbirajo 
način za zagotavljanje, da upravljavec 
infrastrukture opravlja vse funkcije iz člena 
3(2) in je neodvisen od katerega koli 
prevoznika v železniškem prometu.

Or. fr

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev neodvisnosti upravljavca 
infrastrukture države članice poskrbijo, da 

Za zagotovitev neodvisnosti upravljavca 
infrastrukture države članice poskrbijo, da 
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so upravljavci infrastrukture organizirani v 
subjektu, ki je pravno ločen od katerega 
koli prevoznika v železniškem prometu.

so upravljavci infrastrukture organizirani v 
subjektu, ki je pravno ločen od katerega 
koli prevoznika v železniškem prometu, v 
mejah, ki so potrebne za preprečevanje 
birokracije med subjekti in omogočanje 
naložb v omrežje, da se zagotovi 
vzpostavitev kakovostnih storitev brez 
povečanja stroškov obratovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 b – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Upravljavec infrastrukture ima lastno 
osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni 
od drugih pravnih subjektov znotraj 
vertikalno povezanega podjetja. Da se
zagotovi neodvisnost upravljavca 
infrastrukture, je dostop do informacijskih 
sistemov varovan. Notranja pravila ali 
pogodbe o zaposlitvi osebja jasno 
omejujejo stike z drugimi pravnimi 
subjekti znotraj vertikalno povezanega 
podjetja na uradne komunikacije, 
povezane z izvrševanjem funkcij 
upravljavca infrastrukture, kar velja tudi 
v razmerju do drugih prevoznikov v 
železniškem prometu zunaj vertikalno 
povezanega podjetja. Prenos osebja med 
upravljavcem infrastrukture in drugimi 
pravnimi subjekti znotraj vertikalno 
povezanega podjetja, razen prenosa iz 
točke (c), je možen le, če se zagotovi, da se 
med njimi ne prenašajo občutljive 
informacije.

Upravljavec infrastrukture ima lastno 
osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni 
od drugih pravnih subjektov znotraj 
vertikalno povezanega podjetja. Da se 
zagotovi neodvisnost upravljavca 
infrastrukture, je dostop do informacijskih 
sistemov varovan. Prenos osebja med 
upravljavcem infrastrukture in drugimi 
pravnimi subjekti znotraj vertikalno 
povezanega podjetja, razen prenosa iz 
odstavka 4, je možen le, če se zagotovi, da 
se med njimi ne prenašajo občutljive 
informacije.

Upravljavec infrastrukture lahko sodeluje 
z drugimi subjekti vertikalno povezanega 
podjetja pri razvoju njihovih 
informacijskih sistemov pod pogojem, da 
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se zagotovi ustrezno varstvo občutljivih 
informacij, ki jih ima upravljavec 
infrastrukture.
Regulatorni organ odobri ali zahteva 
spremembo določb v zvezi z izvajanjem 
prvega in drugega pododstavka tega 
odstavka, da se zagotovi neodvisnost 
upravljavca infrastrukture. Regulatorni 
organ lahko od povezanega podjetja 
zahteva, da mu predloži vse informacije, 
ki utegnejo biti potrebne.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog Komisije je preveč normativen. Regulatorni organ bi moral v zvezi s prostori, 
informacijskimi sistemi in osebjem, razen na najvišji ravni upravljanja, zagotoviti take 
določbe, ki bi zagotavljale neodvisnost upravljavca infrastrukture. Te določbe se lahko 
razlikujejo med državami članicami.

Predlog spremembe 14

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

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 vsaj 
upravljavec infrastrukture, znani prosilci v 
smislu člena 8(3) in tudi potencialni 
prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih 
zastopajo, tudi predstavniki njihovih 
zaposlenih, zastopniki uporabnikov 
železniških tovornih in potniških storitev in 
delavcev v železniškem sektorju ter, če je 
to ustrezno, regionalni in lokalni organi. 
Predstavniki države članice in zadevni 
regulatorni organ so na sestanke 
usklajevalnega odbora vabljeni kot 
opazovalci.
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Or. fr

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 e – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omrežje sodeluje v dejavnostih 
spremljanja trga iz člena 15 in primerja 
učinkovitost upravljavcev infrastrukture na 
podlagi skupnih kazalnikov in meril za 
kakovost, kot so zanesljivost, zmogljivosti, 
razpoložljivost, točnost in varnost njihovih 
omrežij, kakovost in uporaba sredstev, 
vzdrževanje, obnove, izboljšanja, naložbe 
in finančna učinkovitost.

Omrežje sodeluje v dejavnostih 
spremljanja trga iz člena 15 in primerja 
učinkovitost upravljavcev infrastrukture na 
podlagi skupnih kazalnikov in meril za 
kakovost, kot so zanesljivost, zmogljivosti, 
razpoložljivost, dostopnost, točnost in 
varnost njihovih omrežij, kakovost in 
uporaba sredstev, vzdrževanje, obnove, 
izboljšanja, čezmejno sodelovanje pri 
odpravljanju ozkih grl, naložbe in 
finančna učinkovitost.

Or. fr

Predlog spremembe 16

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

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 pogodbe o izvajanju javne 
službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ 
ali organi iz člena 55 opravijo objektivno 
ekonomsko analizo, vključno s stanjem 
zaposlenosti, njihova odločitev pa temelji 
na vnaprej določenih merilih.
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Pri oceni, ali bi bilo ekonomsko 
ravnovesje pogodbe o izvajanju javnih 
storitev ogroženo, se upoštevajo vnaprej 
določena merila, kot so vpliv na donosnost 
vseh storitev, ki jih zajemajo takšne 
pogodbe, vključno s posledičnim vplivom 
na neto stroške pristojnega organa, ki je 
dodelil pogodbo, povpraševanje potnikov, 
določanje cen vozovnic, ureditev izdaje 
vozovnic, mesto in število postajališč ter 
čas in pogostost predlagane nove storitve, 
ki jih določi regulatorni organ iz člena 55 
v skladu z izvedbenimi ukrepi iz odstavka 
4 tega člena. Pri oceni se pokaže, ali se 
pričakujejo posledice za vzdržnost storitev, 
ki se izvajajo v okviru pogodbe o javnih 
storitvah. Šteje se, da je ravnovesje 
ogroženo, če se lahko dokaže, da bi bila 
ogrožena ekonomska izvedljivost teh 
javnih storitev, ki zagotavljajo razumno 
raven kakovosti..
Države članice morajo imeti možnost, da 
na podlagi te ocene in odločitve 
zadevnega regulatornega organa 
odobrijo, spremenijo ali zavrnejo pravico 
dostopa za zaprošeno potniško storitev v 
skladu z ekonomsko analizo in 
zakonodajo Unije ter načelom enakosti in 
nediskriminacije. Regulatorni organ ali 
organi 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. fr

Obrazložitev
Merila, na podlagi katerih se opredeli ekonomsko ravnovesje, je treba natančneje opisati. 
Besedilo temelji na besedilu iz uvodne izjave 21 Direktive 2012/34/EU in pojasnjevalnih 
smernic Komisije iz leta 2010.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7 a. V členu 15 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
spremljanje tehničnih, ekonomskih in 
delovnih pogojev ter razvoja dogodkov na 
trgu železniškega prevoza v Uniji.“

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7 b (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 19 – točka d

Texte proposé par la Commission Amendement

7b. V členu 19 se doda naslednja točka:
„(da) so zavezani k uporabi 
reprezentativnih kolektivnih pogodb držav 
članic, v katerih želijo obratovati;“

Or. fr

Obrazložitev
Če naj bo trg železniškega potniškega prometa bolj odprt, je treba izboljšati pogoje za večji 
ugled v zvezi z delovnimi pogoji, ki jih morajo prevozniki v železniškem prometu izpolnjevati 
za pridobitev licence, da ne bodo delovni pogoji zaradi večje konkurence slabši.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 63 – odstavek 1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. V členu 63(1) se doda naslednji 
pododstavek:
Najkasneje 18 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive Komisija oceni 
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njen vpliv na razvoj trga dela za 
železniško osebje na vlakih. Komisija 
mora takoj predlagati nove zakonodajne 
ukrepe v zvezi s spričevali tega osebja.

Or. fr

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2012/34/EU
Člen 63 – odstavek 1 – alinea 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 2024 oceni 
vpliv te direktive na železniški sektor ter 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
njenem izvajanju. V tej oceni se upoštevajo 
mnenja, ki so jih socialni partnerji izrazili 
v ustreznem odboru Unije za socialni 
dialog.

Or. fr


