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Predlog spremembe 7
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
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 
prevoza v Evropski uniji v višini 6 % je 
ostal precej stabilen. Storitve v 
železniškem potniškem prevozu niso 
dosegale spreminjajočih se potreb z vidika 
razpoložljivosti in kakovosti.

(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 
prevoza v Evropski uniji v višini 6 % je 
ostal precej stabilen. Storitve v 
železniškem potniškem prevozu v 
primerjavi z drugimi prevoznimi sredstvi
niso dosegale spreminjajočih se potreb z 
vidika razpoložljivosti, cen in kakovosti.

Or. cs

Predlog spremembe 8
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da se olajša priprava razpisov in s tem 
poveča konkurenca, morajo pristojni organi 
vsem izvajalcem javne službe, ki so 
zainteresirani za predložitev takšnih 
ponudb, zagotoviti nekatere informacije o 
storitvah prevoza in infrastrukturi, ki so 
zajete v pogodbi o izvajanju javne službe.

(8) Da se olajša priprava razpisov in s tem 
poveča konkurenca ter da organ za 
sklepanje pogodb ne bi diskriminiral 
posameznih izvajalcev v primerjavi z 
drugimi tekmeci/konkurenti, morajo 
pristojni organi vsem izvajalcem javne 
službe, ki so zainteresirani za predložitev 
takšnih ponudb, zagotoviti nekatere 
informacije o storitvah prevoza in 
infrastrukturi, ki so zajete v pogodbi o 
izvajanju javne službe.

Or. cs
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Predlog spremembe 9
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) Načelo vzajemnosti je pomembno 
sredstvo zoper izkrivljanje konkurence; 
veljati bi moralo za podjetja iz tretjih 
držav, ki želijo sodelovati v postopkih 
oddaje javnega naročila v Uniji.

Or. de

Obrazložitev

Tretje države ne bi smele imeti možnosti sodelovanja v postopkih oddaje javnega naročila v 
državah članicah EU, če njihovi trgi niso odprti državam članicam EU.

Predlog spremembe 10
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pristojni organi morajo z ustreznimi 
in učinkovitimi ukrepi poskrbeti za lažji 
dostop izvajalcev javne službe do 
železniškega voznega parka, če trg tega ne 
zagotavlja pod primernimi gospodarskimi 
in nediskriminatornimi pogoji.

(12) Pristojni organi naj bi poskrbeli za 
lažji dostop izvajalcev javne službe do 
železniškega voznega parka, če trg tega ne 
zagotavlja pod primernimi gospodarskimi 
in nediskriminatornimi pogoji. Morajo pa 
biti pri tem pozorni, da kakšnega izvajalca 
ne diskriminirajo v primerjavi z drugimi.

Or. cs

Predlog spremembe 11
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Priprava železniških podjetij na 
obvezno sklepanje pogodb o izvajanju 
javne službe na podlagi za konkurenco 
odprtih razpisnih postopkov zahteva nekaj 
dodatnega časa, da se omogoči uspešno in 
vzdržno notranje prestrukturiranje podjetij, 
s katerimi so se v preteklosti takšne 
pogodbe sklepale neposredno. Zato so 
potrebni prehodni ukrepi za pogodbe, ki so 
neposredno sklenjene med datumom 
začetka veljavnosti te uredbe in 
3. decembrom 2019.

(15) Priprava železniških podjetij na 
sklepanje pogodb o izvajanju javne službe 
na podlagi za konkurenco odprtih razpisnih 
postopkov zahteva nekaj dodatnega časa, 
da se omogoči uspešno in vzdržno notranje 
prestrukturiranje podjetij, s katerimi so se v 
preteklosti takšne pogodbe sklepale 
neposredno. Zato so potrebni prehodni 
ukrepi za pogodbe, ki so neposredno 
sklenjene med datumom začetka 
veljavnosti te uredbe in 3. decembrom 
2019.

Or. de

Predlog spremembe 12
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisija je v okviru sprememb 
Uredbe (ES) št. 994/98 (uredba o 
pooblastitvi) predlagala tudi spremembo 
Uredbe (ES) št. 1370/2007 (COM(2012) 
730/3). Za uskladitev pristopa k uredbam 
o skupinski izjemi na področju državne 
pomoči ter v skladu s postopki iz členov 
108(4) in 109 Pogodbe bi morala pomoč 
za usklajevanje prevoza ali nadomestilo za 
opravljanje določenih storitev, ki so del 
javne službe iz člena 93 Pogodbe, spadati 
na področje uporabe uredbe o 
pooblastitvi.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Prenos načela izvzetja iz obveznosti obveščanja za finančna nadomestila na drug ureditveni 
okvir bi spremenil vso logiko uredbe o obveznostih javnih služb in za storitve javnega prevoza 
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pomenil resno tveganje pravne negotovosti.

Predlog spremembe 13
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) ,pristojni lokalni organ‘ pomeni vsak 
pristojni organ, katerega geografska 
pristojnost ne pokriva celotnega državnega
ozemlja in ki pokriva potrebe po prevozu v 
urbani aglomeraciji ali ruralnem okolišu;

c) „pristojni lokalni organ“ pomeni vsak 
pristojni organ, katerega geografska 
pristojnost ne pokriva celotnega ozemlja
države članice ali ki pokriva potrebe po 
prevozu v regiji, urbani aglomeraciji ali 
ruralnem okolišu, tudi na čezmejni ravni;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev mora biti jasnejša, da bi upoštevala nastanek organov za promet s čezmejnimi 
pristojnostmi. Vrh tega se mora ta uredba enoznačno nanašati tudi na regije.

Predlog spremembe 14
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) ,pristojni lokalni organ‘ pomeni vsak 
pristojni organ, katerega geografska 
pristojnost ne pokriva celotnega državnega 
ozemlja in ki pokriva potrebe po prevozu v 
urbani aglomeraciji ali ruralnem okolišu;

c) „pristojni lokalni organ“ pomeni vsak 
pristojni organ, katerega geografska 
pristojnost ne pokriva celotnega državnega 
ozemlja in ki pokriva potrebe po prevozu v
določenem kraju, na primer občini, 
mestu, urbani aglomeraciji ali ruralnem 
okolišu;
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Or. cs

Predlog spremembe 15
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obseg obveznosti javne službe izključuje
vse storitve javnega prevoza, ki presegajo 
to, kar je nujno za doseganje učinkov na 
lokalno, regionalno ali podnacionalno 
omrežje;

Obseg obveznosti javne službe vključuje
vse storitve javnega prevoza, ki tvorijo 
lokalne, regionalne ali podnacionalne 
mrežne učinke; takšni mrežni učinki 
lahko nastanejo z združevanjem donosnih 
in nedonosnih prog;

Or. de

Obrazložitev

Če se pri regionalni železniški progi doseže gospodarsko ravnotežje ali dobiček, jo mora biti 
možno v okviru pogodbe o izvajanju javne službe povezati s progami, ki ustvarjajo izgubo, da 
bi dobiček prve lahko prispeval k financiranju slednjih in da bi po potrebi optimizirali 
tehnična sredstva, ki so potrebna za delovanje.

Predlog spremembe 16
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 a – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi določijo in redno 
posodabljajo načrte javnega potniškega 
prevoza, ki za ozemlje v njihovi 
pristojnosti zajemajo vse ustrezne vrste 
prevoza. Ti načrti javnega prevoza 
opredeljujejo cilje politike javnega prevoza 
in sredstva za njihovo izvajanje, ki 

1. Pristojni organi določijo in redno 
posodabljajo načrte javnega potniškega 
prevoza, ki za ozemlje v njihovi 
pristojnosti zajemajo vse ustrezne vrste 
prevoza. Te obveznosti veljajo izključno za 
aglomeracije z več kot 100 000 prebivalci.
Ti načrti javnega prevoza opredeljujejo 



PE519.487v01-00 8/14 AM\1002871SL.doc

SL

zajemajo vse ustrezne načine prevoza za 
ozemlje, za katerega so odgovorni. 
Vključujejo vsaj:

cilje politike javnega prevoza in sredstva 
za njihovo izvajanje, ki zajemajo vse 
ustrezne načine prevoza za ozemlje, za 
katerega so odgovorni. Vključujejo vsaj:

Or. de

Obrazložitev

Načrti javnega potniškega prevoza lahko pomenijo obsežne dodatne obveznosti, pri tem pa ne 
vplivajo na vlake, dogovorjene s prostorskim načrtom, ki vozijo na glavnih progah. To 
obveznost bi bilo treba omejiti na aglomeracije določene velikosti.

Predlog spremembe 17
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 a – odstavek 1 – uvodno besedilo (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi določijo in redno 
posodabljajo načrte javnega potniškega 
prevoza, ki za ozemlje v njihovi 
pristojnosti zajemajo vse ustrezne vrste 
prevoza. Ti načrti javnega prevoza 
opredeljujejo cilje politike javnega prevoza 
in sredstva za njihovo izvajanje, ki 
zajemajo vse ustrezne načine prevoza za 
ozemlje, za katerega so odgovorni. 
Vključujejo vsaj:

1. Pristojni organi določijo in redno 
posodabljajo večletne načrte javnega 
potniškega prevoza, ki za ozemlje v njihovi 
pristojnosti zajemajo vse ustrezne vrste 
prevoza. Ti načrti javnega prevoza 
opredeljujejo cilje politike javnega prevoza 
in sredstva za njihovo izvajanje, ki 
zajemajo vse ustrezne načine prevoza za 
ozemlje, za katerega so odgovorni. 
Vključujejo vsaj:

Or. cs

Predlog spremembe 18
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 a – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) temeljne zahteve, ki jih mora izpolniti 
ponudba javnega prevoza, kot so 
dostopnost, ozemeljska povezljivost, 
varnost, modalne in intermodalne povezave 
na glavnih povezovalnih vozliščih, 
značilnosti ponudbe, kot so časi delovanja,
pogostost storitev in najmanjša stopnja 
uporabe zmogljivosti;

b) temeljne zahteve, ki jih mora izpolniti 
ponudba javnega prevoza, kot so 
dostopnost, ozemeljska povezljivost, 
varnost, modalne in intermodalne povezave 
na glavnih povezovalnih vozliščih, 
značilnosti ponudbe, kot so načela 
oblikovanja voznega reda in pogostost 
storitev;

Or. de

Predlog spremembe 19
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 a – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) zahteve socialne in teritorialne 
kohezije;

Or. de

Predlog spremembe 20
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določitvi načrtov javnega prevoza 
pristojni organi upoštevajo zlasti veljavna 
pravila v zvezi s pravicami potnikov ter 
socialnim varstvom in varstvom na 
področju zaposlovanja in okolja.

Pri določitvi načrtov javnega prevoza 
pristojni organi upoštevajo zlasti veljavna 
pravila v zvezi s pravicami potnikov ter 
socialnim varstvom in varstvom na 
področju zaposlovanja in okolja.
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Načrti javnega prevoza se mesec dni pred 
objavo predložijo regulatornemu organu 
za mnenje.
Pristojni organi medsebojno uskladijo 
informacije iz svojih posameznih načrtov 
prevoza in oblikujejo skupne načrte 
prevoza za regionalne čezmejne storitve 
prevoza.

Or. de

Obrazložitev

Treba je spodbujati intermodalnost in čezmejno usklajevanje.

Predlog spremembe 21
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba 1370/2007/ES
Člen 2 a – odstavek 1 – pododstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi sprejmejo in objavijo 
načrte javnega prevoza po posvetovanju z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Za 
namene te uredbe so ustrezne 
zainteresirane strani, ki jih je treba 
upoštevati, vsaj izvajalci prevoza, 
upravljavci infrastrukture, če je to ustrezno, 
ter predstavniške organizacije potnikov in 
zaposlenih.

Pristojni organi sprejmejo in objavijo 
načrte javnega prevoza po posvetovanju z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Za 
namene te uredbe so ustrezne 
zainteresirane strani, ki jih je treba 
upoštevati, vsaj izvajalci prevoza, 
upravljavci infrastrukture, če je to ustrezno, 
ter predstavniške organizacije potnikov in 
zaposlenih.

Obstoječi ponudniki javnih storitev 
morajo na zahtevo pristojnim organom v 
roku meseca dni posredovati potrebne 
podatke. To velja tudi za organe sosednje 
države.

Or. de

Obrazložitev

Za javni prevoz je treba imeti natančne podatke o razvoju trgov za posamezne vrste prevoza. 
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Udeleženci na trgu imajo najpomembnejše vire informacij in morajo svoje informacije deliti z 
ustreznimi organi.

Predlog spremembe 22
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d
Uredba 1370/2007/ES
Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Pristojni organi vsem zainteresiranim 
stranem zagotovijo ustrezne informacije za 
pripravo ponudbe v okviru za konkurenco 
odprtega razpisnega postopka. Te 
informacije vključujejo podatke o 
povpraševanju potnikov, prevozninah, 
stroških in prihodkih, povezanih z javnim 
potniškim prevozom, na katerega se nanaša 
razpis, ter podrobnosti o specifikacijah 
infrastrukture, ki je pomembna za 
obratovanje potrebnih vozil ali 
železniškega voznega parka, s čimer jim 
omogočijo pripravo poslovnih načrtov na 
podlagi natančnih podatkov. Upravljavci 
infrastrukture podprejo pristojne organe pri 
zagotavljanju vseh ustreznih specifikacij 
infrastrukture. Za neizpolnjevanje zgornjih 
določb se zagotovi pravni pregled iz člena 
5(7).

8. Pristojni organi vsem zainteresiranim 
stranem zagotovijo ustrezne informacije za 
pripravo ponudbe v okviru za konkurenco 
odprtega razpisnega postopka. Upravljavci 
infrastrukture, zlasti prevozniki v 
železniškem prometu, ki izvajajo oziroma 
so izvajali javno storitev, morajo 
pristojnim organom posredovati vse 
ustrezne informacije. Odgovorni so za 
natančnost podatkov, ki jih ob 
upoštevanju zaupnosti poslov posredujejo 
pristojnemu organu. Te informacije 
vključujejo podatke o povpraševanju 
potnikov, prevozninah, stroških in 
prihodkih, povezanih z javnim potniškim 
prevozom, na katerega se nanaša razpis, ter 
podrobnosti o specifikacijah infrastrukture, 
ki je pomembna za obratovanje potrebnih 
vozil ali železniškega voznega parka, s 
čimer jim omogočijo pripravo poslovnih 
načrtov na podlagi natančnih podatkov. 
Upravljavci infrastrukture podprejo 
pristojne organe pri zagotavljanju vseh 
ustreznih specifikacij infrastrukture. Za 
neizpolnjevanje zgornjih določb se 
zagotovi pravni pregled iz člena 5(7). 
Aktualni upravljavec proge oziroma 
omrežja, katera oz. katero je predmet 
razpisa v skladu z razpisnim postopkom, 
odprtim za konkurenco, pristojnemu 
organu brezplačno, v celoti in natančno 
posreduje podatke, ki so potrebni za 
pripravo ponudbe, zlasti podatke o 
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povpraševanju po prevoznih storitvah ter 
o prihodkih iz potniškega prevoza. 
Predhodni prevoznik v železniškem 
prometu in upravljavec infrastrukture 
drugim upravljavcem nadomestita vse 
izgube, ki jih utrpijo zaradi oddaje 
ponudbe, ki temelji na napačnih ali 
manjkajočih podatkih.

Or. de

Obrazložitev

Samo podatki upravljavca infrastrukture niso dovolj, saj ne vsebujejo poslovnih podatkov 
ponudnika storitev železniškega prevoza. Prejšnji oziroma aktualni ponudniki storitev morajo 
posredovati ustrezne podatke, zlasti uveljavljeni prevozniki, da se zagotovi nediskriminatoren 
dostop do informacij. To je potrebno, saj bi pristojne organe v nasprotnem primeru doletela 
obveznost, ki je ne bi mogli izpolniti.

Predlog spremembe 23
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka -a (novo)
Uredba 1370/2007/ES
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) vstavi se naslednji odstavek:

„3a. Pristojni organ lahko v primeru, da 
tretje države podjetjem iz držav članic 
Unije ne omogočijo sodelovanje v svojih 
razpisnih postopkih, izključi operaterje 
teh tretjih držav iz sodelovanja v razpisnih 
postopkih Unije.“

Or. de

Obrazložitev

Tretje države ne bi smele imeti možnosti sodelovanja v postopkih oddaje javnega naročila v 
državah članicah EU, če njihovi trgi niso odprti državam članicam EU.
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Predlog spremembe 24
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba 1370/2007/ES
Člen 5 a – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v skladu s pravili o 
državnih pomočeh sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo učinkovit in
nediskriminatorni dostop do primernega 
železniškega voznega parka za javni 
železniški potniški prevoz izvajalcem, ki 
želijo izvajati storitve javnega železniškega 
potniškega prevoza na podlagi pogodbe o 
izvajanju javne službe.

1. Države članice v skladu s pravili o 
državnih pomočeh sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo enake pogoje ter
nediskriminatoren dostop do primernega 
železniškega voznega parka za javni 
železniški potniški prevoz izvajalcem, ki 
želijo izvajati storitve javnega železniškega 
potniškega prevoza na podlagi pogodbe o 
izvajanju javne službe.

Or. cs

Predlog spremembe 25
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba 1370/2007/ES
Člen 5 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ lahko zahtevo iz prvega 
pododstavka izpolni na enega od 
naslednjih načinov:

Pristojni organ lahko zahtevo iz prvega 
pododstavka izpolni na različne načine, 
skladne z ekonomijo obsega:

Or. de

Predlog spremembe 26
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba 1370/2007/ES
Člen 5 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točki c a in c b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) z vzpostavitvijo sodelovanja s 
sosednjimi lokalnimi organi zaradi 
dostopa do večjega železniškega voznega 
parka,
(cb) z zahtevkom za prispevek svoje države 
članice kot spremljevalnim ukrepom k 
enemu od načinov kritja preostalih 
stroškov, povezanih z železniškim voznim 
parkom,

Or. de

Obrazložitev

Izključiti se ne sme nobena metoda financiranja (jamstvo, prevzem, neposredni nakup). 
Vendar se tudi države ne smejo izogniti odgovornosti in nepravično prenesti obremenitev na 
lokalne organe. Pravni in ureditveni okvir morata biti oblikovana tako, da spodbujata trg za 
železniški vozni park, in sicer zlasti s spodbujanjem ekonomij obsega in ustreznih finančnih 
rešitev.

Predlog spremembe 27
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta uredba začne veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije. V treh 
mesecih po njeni objavi je z Direktivo 
1370/2007/UE, ki jo spreminja, na voljo v 
prečiščeni obliki.

Or. fr


