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Predlog spremembe 14
Jean-Jacob Bicep
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 povečanja modalnega deleža in 
izboljšanja kakovosti železniških storitev
zdaj lahko zaključita.

Or. fr

Predlog spremembe 15
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2012/34/EU zahteva, da 
Komisija, če je ustrezno, predlaga 
zakonodajne ukrepe v zvezi z odprtjem 
trga notranjih storitev železniškega 
potniškega prometa in za razvoj ustreznih 
pogojev za zagotavljanje 
nediskriminatornega dostopa do 
infrastrukture na podlagi veljavnih zahtev 
v zvezi z ločitvijo upravljanja železniške 
infrastrukture in prevoznih dejavnosti.

črtano
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Predlog spremembe 16
Jean-Jacob Bicep

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.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 17
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Sedanje zahteve glede neodvisnosti 
upravljavcev infrastrukture od 
prevoznikov v železniškem prometu, ki so 
določene v Direktivi 2012/34/EU, 
zajemajo le bistvene funkcije upravljavca 
infrastrukture, ki vključujejo odločanje o 
dodeljevanju vlakovnih poti in odločanje o 
zaračunavanju uporabnin za 
infrastrukturo. Vendar je nujno, da se vse 
funkcije izvajajo na neodvisen način, ker 
se lahko tudi druge funkcije uporabljajo 
za diskriminacijo konkurentov. To velja 
zlasti za odločitve o investicijah ali 
vzdrževanju, ki se lahko sprejemajo tako, 
da dajejo prednost delom omrežja, ki jih 
uporabljajo predvsem prevozniki 
povezanega podjetja. Odločitve o 
načrtovanju vzdrževalnih del lahko 
vplivajo na razpoložljivost vlakovnih poti 
za konkurente.

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 18
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Sedanje zahteve iz Direktive 
2012/34/EU vključujejo le pravno in 
organizacijsko neodvisnost ter 
neodvisnost pri odločanju. To ne 
izključuje povsem možnosti ohranitve 
povezanega podjetja, če so zagotovljene te 
tri kategorije neodvisnosti. Glede 
neodvisnosti pri odločanju je treba 
zagotoviti, da ustrezna varovala 
izključujejo nadzor povezanega podjetja 
nad odločanjem upravljavca 
infrastrukture. Vendar tudi celovita 
uporaba takšnih varoval ne odpravlja v 
celoti vseh možnosti za diskriminatorno 
obnašanje do konkurentov, ki obstajajo v 
prisotnosti vertikalno povezanega 
podjetja. V povezanih strukturah še 
naprej obstaja zlasti možnost 
navzkrižnega subvencioniranja ali pa 
regulatorni organi vsaj zelo težko 
nadzorujejo in izvršujejo varovala, ki so 
vzpostavljena za preprečevanje takšnega 
navzkrižnega subvencioniranja. 
Institucionalna ločitev upravljanja 
infrastrukture in prevozne dejavnosti je 
najuspešnejši ukrep za rešitev teh 
problemov.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 19
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kadar države članice še naprej 
ohranjajo upravljavca infrastrukture, ki je 

črtano
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del vertikalno povezanega podjetja, bi 
morale uvesti vsaj stroga varovala, da se 
zagotovi dejanska neodvisnost celotnega 
upravljavca infrastrukture v razmerju do 
povezanega podjetja. Ta varovala se ne bi 
smela nanašati le na korporativno 
organiziranost upravljavca infrastrukture 
v razmerju do povezanega podjetja, 
temveč tudi na strukturo upravljanja 
upravljavca infrastrukture in, kolikor je v 
povezani strukturi to možno, preprečevati 
finančne prenose med upravljavcem 
infrastrukture in drugimi pravnimi 
subjekti povezanega podjetja. Ta varovala 
ne ustrezajo le temu, kar je potrebno za 
izpolnjevanje zahtev glede neodvisnosti 
pri odločanju o bistvenih funkcijah v 
skladu z Direktivo 2012/34/EU za 
neodvisnost upravljavca infrastrukture, 
temveč presegajo te zahteve z dodajanjem 
določb za izključitev, da se prihodki 
upravljavca infrastrukture lahko 
uporabijo za financiranje drugih 
subjektov znotraj vertikalno povezanega 
podjetja. To bi se moralo uporabljati 
neodvisno od uporabe fiskalne 
zakonodaje držav članic in ne glede na 
pravila EU o državni pomoči.

Or. fr

Predlog spremembe 20
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kljub izvajanju varoval, ki 
zagotavljajo neodvisnost, lahko vertikalno 
povezana podjetja zlorabijo svojo strukturo 
za zagotavljanje nedovoljenih 
konkurenčnih prednosti prevoznikom v 
železniškem prometu, ki pripadajo takšnim 
podjetjem.  Zato bi morala Komisija ne 
glede na člen 258 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije na zahtevo države članice 

črtano
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ali na lastno pobudo preveriti, ali se ta 
varovala dejansko izvajajo in ali so 
odstranjena vsa preostala izkrivljanja 
konkurence. Če Komisija ne more 
potrditi, da je bilo to doseženo, bi morale 
vse države članice imeti možnost, da 
omejijo ali prekličejo pravice dostopa 
zadevnih povezanih prevoznikov.

Or. fr

Predlog spremembe 21
Jean-Jacob Bicep

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 
ekonomsko ravnovesje navedenih pogodb 
o izvajanju javne službe ali kakovost 
nudenih storitev in če je to odobril ustrezni 
regulatorni organ.

Or. fr

Predlog spremembe 22
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Da bi se ugotovilo, če storitve s 
prostim dostopom do istega omrežja 
vplivajo na kakovost storitev, nudenih  v 
okviru pogodbe o izvajanju javne službe, 
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bi moral regulatorni organ zlasti 
upoštevati učinek na omrežje, ohranitev 
povezav in točnost.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Jean-Jacob Bicep

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, bodo morale države 
članice imeti možnost, da od prevoznikov v 
železniškem prometu, ki izvajajo storitve 
potniškega prometa, zahtevajo, da z
običajnimi vozovnicami, vozovnicami, ki 
veljajo za vse proge, in rezervacijami 
sodelujejo v skupnem informacijskem 
sistemu in povezanem sistemu za izdajo 
vozovnic. Ko bo takšen sistem
vzpostavljen, bo treba zagotoviti njegovo 
interoperabilnost in možnost vključitve v 
druge nacionalne ali evropske sisteme ter
da ne izkrivlja trga ali ustvarja 
diskriminacije med prevozniki v 
železniškem prometu.

Or. fr

Predlog spremembe 24
Jean-Jacob Bicep

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točka 2 se nadomesti z naslednjim: črtano
‘2) ,upravljavec infrastrukture‘ pomeni 
vsak organ ali podjetje, ki zagotavlja 
razvoj, upravljanje in vzdrževanje 
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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. fr

Predlog spremembe 25
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2012/34/EU
Člen 3 - točka 31 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) doda se nova točka 31: črtano
31) ,vertikalno povezano podjetje‘ pomeni 
podjetje, v katerem je:
eden ali več prevoznikov v železniškem 
prometu v celoti ali delno v lasti istega 
podjetja kakor upravljavec infrastrukture 
(krovna družba) ali
upravljavec infrastrukture v celoti ali 
delno v lasti enega ali več prevoznikov v 
železniškem prometu ali
eden ali več prevoznikov v železniškem 
prometu v celoti ali delno v lasti 
upravljavca infrastrukture.“.

Or. fr

Predlog spremembe 26
Jean-Jacob Bicep
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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. fr

Predlog spremembe 27
Jean-Jacob Bicep

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Člen 7 se nadomesti z naslednjim: črtano
„Člen 7
Institucionalna ločitev upravljavca 
infrastrukture
1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavec infrastrukture opravlja vse 
funkcije iz člena 3(2) in je neodvisen od 
katerega koli prevoznika v železniškem 
prometu.
Za zagotovitev neodvisnosti upravljavca 
infrastrukture države članice poskrbijo, 
da so upravljavci infrastrukture 
organizirani v subjektu, ki je pravno ločen 
od katerega koli prevoznika v železniškem 
prometu.
2. Države članice poskrbijo tudi, da isti 
pravni ali fizični osebi ali osebam ni 
dovoljeno:
a) hkrati neposredno ali posredno 
uveljavljati nadzora v smislu Uredbe Sveta 
(ES) št. 139/2004, imeti kakršnega koli 
finančnega interesa ali uveljavljati 
kakršne koli pravice v prevozniku v 
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železniškem prometu in upravljavcu 
infrastrukture;
b) 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;
c) biti član nadzornega odbora, 
upravnega odbora ali organov, ki 
zakonito zastopajo podjetje prevoznika v 
železniškem prometu in upravljavca 
infrastrukture;
d) upravljati železniške infrastrukture ali 
biti del uprave 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 ali upravljati 
prevoznika v železniškem prometu ali biti 
del njegove uprave in hkrati neposredno 
ali posredno uveljavljati nadzora nad 
upravljavcem infrastrukture, imeti 
kakršnega koli interesa ali uveljavljati 
kakršne koli pravice v upravljavcu 
infrastrukture.
3. Kadar je oseba iz odstavka 2 država 
članica ali drugi javni organ, se za 
izvajanje tega 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.
4. 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 
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prometu ali kateremu koli drugemu 
organu, ki deluje pod nadzorom 
upravljavca infrastrukture, pri čemer 
ohrani pooblastilo za sprejemanje 
odločitev o takšnih delih.
5. 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.“

Or. fr

Predlog spremembe 28
Jean-Jacob Bicep

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 7a črtano

Or. fr

Predlog spremembe 29
Jean-Jacob Bicep

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 7b črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 30
Oldřich Vlasák

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člani nadzornega ali upravnega odbora in 
vodilni uslužbenci upravljavca 
infrastrukture nimajo deležev in posredno 
ali neposredno ne prejemajo nobenih 
finančnih ugodnosti od nobenih drugih 
pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja. Elementi njihovega 
plačila, ki so povezani z uspešnostjo, niso 
odvisni od poslovnih rezultatov nobenih 
drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja ali katerih koli 
pravnih subjektov, ki jih to podjetje 
nadzoruje, temveč le od rezultatov 
upravljavca infrastrukture.

Člani nadzornega ali upravnega odbora in 
vodilni uslužbenci upravljavca 
infrastrukture, kakor tudi njegovi 
uslužbenci, ki imajo dostop do zaupnih 
informacij, nimajo deležev in posredno ali 
neposredno ne prejemajo nobenih 
finančnih ugodnosti od nobenih drugih 
pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja. Elementi njihovega 
plačila, ki so povezani z uspešnostjo, niso 
odvisni od poslovnih rezultatov nobenih 
drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja ali katerih koli 
pravnih subjektov, ki jih to podjetje 
nadzoruje, temveč le od rezultatov 
upravljavca infrastrukture.

Or. cs

Predlog spremembe 31
Jean-Jacob Bicep

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 7c črtano

Or. fr

Predlog spremembe 32
Jean-Jacob Bicep
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 d (novo) – 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 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, 
predstavniki delavcev v železniškem 
sektorju ter regionalni in lokalni organi.
Predstavniki države članice in zadevni 
regulatorni organ so na sestanke 
usklajevalnega odbora vabljeni kot 
opazovalci.

Or. fr

Predlog spremembe 33
Oldřich Vlasák

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 d (novo) – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usklajevalni odbor pripravi poslovnik, ki 
vključuje zlasti pravila za sodelovanje na 
sestankih in pogostost sestankov, ki morajo 
potekati najmanj enkrat na četrtletje. 
Poročilo o razpravah v usklajevalnem 
odboru, v katerem so navedena ustrezna 
stališča članov odbora, se letno predloži 
upravljavcu infrastrukture, državi članici, 
zadevnemu regulatornemu organu in 
Komisiji.

Usklajevalni odbor pripravi poslovnik, ki 
vključuje zlasti pravila za sodelovanje na 
sestankih in pogostost sestankov, ki morajo 
potekati najmanj enkrat na četrtletje, ter 
pravila v zvezi z rednim posvetovanjem 
predstavnikov uporabnikov tovornih in 
potniških storitev, ki mora potekati 
najmanj enkrat letno.  Poročilo o 
razpravah v usklajevalnem odboru, v 
katerem so navedena ustrezna stališča 
članov odbora, se letno predloži 
upravljavcu infrastrukture, državi članici, 
zadevnemu regulatornemu organu in 
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Komisiji.

Or. cs

Predlog spremembe 34
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 e (novo) – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme ukrepe za 
določanje skupnih načel in delovnih 
postopkov omrežja, zlasti zaradi 
zagotavljanja skladnosti primerjalnih 
dejavnosti, ter postopke, ki jih je treba 
upoštevati pri sodelovanju v omrežju. 
Navedeni ukrepi se sprejmejo z 
izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz 
člena 62(3).“.

Komisija lahko po potrebi oblikuje 
zakonodajne predloge za izboljšanje 
sodelovanja med upravljavci 
infrastukture, člani omrežja.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Jean-Jacob Bicep

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno v členu 10(2), na 
potniške storitve med danim odhodnim 
krajem in danim namembnim krajem, če je 
ista proga ali alternativna proga vključena 
v eno ali več pogodb o izvajanju javne 
službe in bi uveljavljanje te pravice 
ogrozilo ekonomsko ravnovesje zadevne 
pogodbe ali pogodb o izvajanju javne 
službe.

Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno v členu 10(2), na 
potniške storitve med danim odhodnim 
krajem in danim namembnim krajem, če je 
ista proga ali alternativna proga vključena 
v eno ali več pogodb o izvajanju javne 
službe in bi uveljavljanje te pravice 
ogrozilo ekonomsko ravnovesje zadevne 
pogodbe ali pogodb o izvajanju javne 
službe ali poslabšalo kakovost storitve.
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Predlog spremembe 36
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2012/34/EU
Člen 11 – odstavek 2 – alinea 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 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 ter 
upoštevanju skupnega rezultata storitev, 
nudenih s prostim dostopom. 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

Predlog spremembe 37
Jean-Jacob Bicep

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

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
najkasneje eno leto po sprejetju te 
direktive 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 
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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.

vzpostavitev takšnega sistema. Ko je 
takšen sistem vzpostavljen, države članice 
zagotovijo njegovo interoperabilnost in 
možnost vključitve v druge nacionalne ali 
evropske sisteme ter 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. fr

Predlog spremembe 38
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva  2012/34/EU
Člen 56 – odstavek 1 – točki h in i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 a. V členu 56(1) se dodajo naslednje 
točke:
„(h) načrtovana vzdrževalna dela;
(i) nenačrtovana vzdrževalna dela“

Or. fr

Predlog spremembe 39
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 b (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 b. V členu 56 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
Brez poseganja v pristojnosti 
nacionalnih organov, pristojnih za 
konkurenco, v zvezi z varstvom 
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konkurence na trgih storitev 
železniškega prometa je regulatorni 
organ pristojen za spremljanje 
konkurenčnih razmer na trgu storitev 
železniškega prometa ter zlasti preverja 
točke (a) do (i) odstavka 1 na lastno 
pobudo in z namenom preprečevanja 
diskriminacije prosilcev. Zlasti preverja, 
če program omrežja vsebuje 
diskriminatorne določbe ali daje 
upravljavcu infrastrukture diskrecijska 
pooblastila, ki bi se lahko uporabila za 
diskriminacijo prosilcev.
Pri javnem železniškem prevozu potnikov 
mora regulatorni organ na lastno pobudo 
zagotoviti spoštovanje zahtev iz Uredbe 
(ES) 1370/2007, ob upoštevanju storitev iz 
člena 10 te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 56 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 c. Člen 56(6) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
Regulatorni organ zagotavlja, da so 
uporabnine, ki jih določi upravljavec 
infrastrukture, v skladu s točko 2 
poglavja IV in da so nediskriminatorne.
Regulatorni organ prav tako zagotavlja, 
da so uporabnine, ki jih določi 
upravljavec infrastrukture, upravljavec 
objekta za izvajanje železniških storitev ali 
železniško podjetje za dostop, vključno z 
dostopom do peronov, potniških postaj, 
ustreznih poslopij in drugih naprav, tudi 
naprav za objavljanje informacij v zvezi s 
potovanjem, nediskriminatorne. Da se 
zagotovi izvedba vsega navedenega, je 
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treba regulatornemu organu najkasneje 
dva meseca pred predvidenim začetkom 
uvedbe uporabnin sporočiti vsakršno 
spremembo strukture ali stopnje 
uporabnin iz tega odstavka. Najkasneje en 
mesec pred predvidenim datumom uvedbe 
ima regulatorni organ pravico zahtevati 
znižanje ali zvišanje uporabnin glede na 
predvideno spremembo, odgoditev na 
kasnejši datum ali razveljavitev. 
Pogajanja o višini uporabnin za 
infrastrukture med prosilci in 
upravljavcem infrastrukture so 
dovoljena le v primeru, če se izvajajo 
pod nadzorom regulatornega organa. 
Regulatorni organ posreduje, če je 
verjetno, da bodo pogajanja v nasprotju 
z zahtevami tega poglavja.

Or. fr

Predlog spremembe 41
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 d (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 56 – odstavek 9 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 d. Pododstavek 3 člena 56(9) se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
Kadar je pritožba vložena zoper 
zavrnitev dodelitve infrastrukturnih 
zmogljivosti ali zoper pogoje ponudbe 
zmogljivosti, regulatorni organ 
najkasneje en mesec po prejemu pritožbe 
bodisi potrdi, da odločitve upravljavca 
infrastrukture ni treba spreminjati, 
bodisi zahteva spremembo te odločitve v 
skladu z navodili regulatornega organa.
Upravljavec infrastrukture se čim prej in 
v vsakem primeru najkasneje en mesec po 
tem, ko mu regulatorni organ posreduje 
sporočilo o zahtevi, temu prilagodi.
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Predlog spremembe 42
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 e (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 56 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 e. Člen 56(10) se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
Države članice zagotovijo, da za 
odločitve regulatornega organa obstaja 
možnost sodnega nadzora. Pritožba 
lahko zadrži izvršitev odločitve 
regulatornega organa le, če bi lahko 
takojšnji učinek odločitve regulatornega 
organa prosilcu povzročil nepopravljivo 
ali očitno prekomerno škodo in če 
odločitev ni v povezavi s členom 56(6) ali 
56(9) te direktive. Ta določba ne posega v 
pristojnosti sodišča, pri katerem je 
pritožba vložena, v skladu z ustavnim 
pravom, kakor je primerno.

Or. fr

Predlog spremembe 43
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 f (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 57 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 f. V členu 57 se doda naslednji novi 
odstavek 9 a:
Če kandidat meni, da odločitve, ki so jih
sprejeli eden ali več upravljavcev 
infrastrukture ali organi, ki imajo ključne 
funkcije, ovirajo razvoj čezmejnih 
povezav, lahko omrežju neposredno 
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predloži zahtevo za mnenje o ureditvi. Ta 
zahteva bo za regulatorni organ ali druge 
nacionalne organe hkrati zahteva za 
odločitev.
Po potrebi omrežje od upravljavca 
infrastrukture ali od organov, ki imajo 
ključne funkcije, in v vsakem primeru od 
zadevnih nacionalnih regulatornih 
organov v skladu s postopkom, opisanim v 
členu 57(4), zahteva ustrezne informacije. 
Omrežje nato izda neobvezujoče mnenje, 
katerega namen je olajšati in ne ovirati 
zadevne storitve. Mnenje se najkasneje en 
mesec po prejemu zahteve sporoči 
zadevnim nacionalnim regulatornim 
organom in kandidatu. Zadevni 
nacionalni regulatorni organi upoštevajo 
mnenje omrežja in sprejmejo svojo 
odločitev najkasneje en mesec po prejemu 
tega mnenja. Kandidatu pisno obrazložijo 
vsako odstopanje od tega mnenja.

Or. fr

Predlog spremembe 44
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 g (novo)
Direktiva 2012/34/EU
Člen 57 – odstavek 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 g. V členu 57 se doda naslednji novi 
odstavek 9 b:
Evropska komisija najkasneje eno leto po 
začetku veljavnosti te direktive sprejme 
zakonodajni predlog, da se vzpostavi 
mreža regulatornih organov in se ji podeli 
status pravne osebe.

Or. fr

Predlog spremembe 45
Jean-Pierre Audy
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 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 treh 
mesecih po njeni objavi je z Direktivo 
2012/34/UE, ki jo spreminja, na voljo v 
prečiščeni obliki.

Or. fr


