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Predlog spremembe128
Gilles Pargneaux

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanj 2 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 14 in protokola št. 
26 Pogodbe o delovanju Evropske unije o 
storitvah splošnega pomena;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Debora Serracchiani

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 17. junija 2010;

Or. en

Predlog spremembe 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Osnutek zakonodajne resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

Aa. Ker mora biti nacionalni regulatorni 
organ neodvisna regulatorna ustanova, 
pooblaščena za samostojno obravnavanje 
zadev in opravljanje preiskav ter sposobna 
izdajati mnenja in zavezujoče odločitve, z 
namenom zagotavljanja odprtega trga 
brez ovir ter v njem proste in neizkrivljene 
konkurence.
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Or. fr

Predlog spremembe 131
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. 
julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti , 
Direktiva Sveta 95/18/ES z dne 19. junija 
1995 o izdaji licence prevoznikom v 
železniškem prometu  in Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2001/14/ES z dne 26. februarja 2001 o 
dodeljevanju železniških infrastrukturnih 
zmogljivosti, naložitvi uporabnin za 
uporabo železniške infrastrukture so bile v 
letih 2004 in 2007 znatno spremenjene. 
Ker so potrebne dodatne spremembe in ker 
med temi pravnimi določbami obstaja 
povezava, bi bilo zaradi jasnosti treba 
navedene direktive prenoviti in združiti v 
en sam akt.

(1) Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. 
julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti , 
Direktiva Sveta 95/18/ES z dne 19. junija 
1995 o izdaji licence prevoznikom v 
železniškem prometu in Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2001/14/ES z dne 26. februarja 2001 o 
dodeljevanju železniških infrastrukturnih 
zmogljivosti, naložitvi uporabnin za 
uporabo železniške infrastrukture  so bile v 
letih 2004 in 2007 znatno spremenjene. 
Ker so potrebne dodatne spremembe in ker 
med temi pravnimi določbami obstaja 
povezava, bi bilo zaradi jasnosti treba 
navedene direktive prenoviti in združiti v 
en sam akt, kar bi okrepilo varnostne 
določbe in zanesljivost železniških storitev.

Or. en

Obrazložitev

Z nujno določitvijo novih povezav med obstoječimi direktivami bi pojasnili in okrepili ključne 
določbe za izboljšanje železniških storitev, da bi bile te zanesljive in varne za vse stranke.

Predlog spremembe 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Večje povezovanje prevoznega sektorja 
Unije  je bistven element dokončne 

črtano
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vzpostavitve  notranjega trga, železnice pa 
so pomemben del prevoznega sektorja 
Unije, ki se pomika v smeri doseganja 
trajnostne mobilnosti .

Or. en

Obrazložitev

V duhu sprejemanja boljše zakonodaje in njene čitljivosti za evropske državljane se lahko 
velik delež uvodnih izjav črta. 

Predlog spremembe 133
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Večje povezovanje prevoznega sektorja 
Unije  je bistven element dokončne 
vzpostavitve  notranjega trga, železnice pa 
so pomemben del prevoznega sektorja 
Unije, ki se pomika v smeri doseganja 
trajnostne mobilnosti .

(2) Večje povezovanje prevoznega sektorja 
Unije je bistven element notranjega trga, 
železnice pa so pomemben del prevoznega 
sektorja Unije, ki se pomika v smeri 
doseganja trajnostne mobilnosti.

Or. en

Obrazložitev

Navedba dokončne vzpostavitve notranjega trga je odveč:  pogodba že določa, da je mesto 
prometne politike in drugih politik v okviru notranjega trga. 

Predlog spremembe 134
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Direktive, ki sestavljajo prvi 
železniški paket, niso preprečile občutnih 
razlik glede strukture in višine uporabnin 
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za železniško infrastrukturo ter glede 
oblike in trajanja postopkov dodeljevanja 
infrastrukturnih zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Uporabnine za železniško infrastrukturo in način njihovega izračunavanja se v EU še vedno 
močno razlikujejo. Enako velja za dodelitev vlakovnih poti in nabavo vlečne energije. 
Veljavno zakonodajo je treba naprej razvijati, in sicer v smeri večje usklajenosti sistemov 
obračunavanja, večje preglednosti in spodbud za uspešnost. Pogoji nabave energije bi morali 
biti preglednejši, cene vlečne energije pa enake za vse konkurente.

Predlog spremembe 135
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 b) Da bi zagotovili učinkovit in 
nediskriminatoren dostop do železniške 
infrastrukture, hkrati pa spodbujali 
vlaganja in učinkovitost cen zagotovljenih 
storitev, Evropski parlament prosi 
Komisijo, naj predlaga novo zakonodajo, 
ki bo upoštevala sodbo Sodišča Evropskih 
skupnosti glede postopkov za ugotavljanje 
kršitev, in sicer najkasneje šest mesecev 
po sodbi. Namen teh pravil bi moral biti 
tudi zagotoviti, da ne bo neupravičenega 
navzkrižnega subvencioniranja od 
infrastrukture do operativnih dejavnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe opozarja, da bodo morali Evropska komisija in vsi akterji upoštevati in 
sprejeti zakonodajo skladno s sodno prakso sodb Sodišča.

Predlog spremembe 136
Izaskun Bilbao Barandica
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Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Delež železnic v prometu se v 
zadnjem desetletju ni povečal kljub ciljem 
iz svežnja za železnice iz leta 2010. Iz tega 
sledi, da je tokratna reorganizacija 
bistvena.

Or. es

Obrazložitev

Prvi železniški sveženj in izpolnil svojih ciljev in železnice so še vedno daleč od tega, da bi 
bile konkurenčne drugim oblikam prevoza v prometnem sektorju. Železniški promet je v 
zadnjih letih močno upadel in ni niti blizu cilja evropskega železniškega območja, ki bi lahko 
prispevalo k postavitvi notranjega trga. 

Predlog spremembe 137
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Naložbe v razvoj in vzdrževanje 
železniške infrastrukture so še vedno 
premajhne, da bi zagotovile razvoj 
sektorja in njegovo sposobnost 
konkurenčno nastopiti na trgu. 

Or. es

Obrazložitev

Prenizke naložbe so bistven problem, s katerim se mora spopasti ta reforma.

Predlog spremembe 138
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Nepregledne razmere na trgu so 
očitna ovira za konkurenčne železniške 
storitve.

Or. es

Obrazložitev

Pomanjkanje preglednosti ovira vstop na trg novim podjetjem, ki bi lahko ustvarila 
konkurenčnejši železniški sektor. 

Predlog spremembe 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Številni postopki za ugotavljanje 
kršitev proti državam članicam kažejo na 
to, da pri sedanji zakonodaji prihaja do 
razlik v tolmačenju ter da je treba za 
zagotovitev resničnega odprtja evropskega 
železniškega trga razjasniti in izboljšati 
prvi železniški sveženj.

Or. fr

Predlog spremembe 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Železnice imajo zaradi svojih 
fizičnih in tehničnih značilnosti velik 
potencial na področju varnosti, okolja, 
učinkovitega prevoza in varčevanja 
energije. Njihovo osrednjo vlogo v 
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trajnostni prometni politiki EU bi bilo 
zato treba obravnavati kot 
najpomembnejšo priložnost prometne 
politike EU, da izpolni cilje EU 2020 in 
načrt za leto 2050.

Or. en

Predlog spremembe 141
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Enoten evropski železniški prostor je 
mogoče doseči le, če se zagotovi ločitev 
železniških podjetij od upravljavcev 
infrastrukture, prost dostop do 
železniškega trga in s tem pošteno 
konkurenco, pa tudi interoperabilnost in 
trajnost železniškega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Izboljšati bi bilo treba učinkovitost 
železniškega sistema, da bi ga vključili v 
konkurenčni trg, vendar ob upoštevanju 
posebnih značilnosti železnic.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V duhu sprejemanja boljše zakonodaje in njene čitljivosti za evropske državljane se lahko 
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velik delež uvodnih izjav črta. 

Predlog spremembe 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Zaradi soobstoja različnih sistemov 
socialne varnosti v železniškem sektorju v 
državah članicah obstaja tveganje 
nepoštene konkurence med novimi in 
uveljavljenimi prevozniki v železniškem 
prometu, zato poziva k uskladitvi, ob 
upoštevanju posebnosti sektorja in držav 
članic.

Or. fr

Predlog spremembe 144
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Zagotoviti je treba, da bodo 
regulatorni organi opravili svoje nadzorne 
obveznosti, da bi se preprečila 
diskriminacija med železniškimi 
prevozniki, izvajanjem ustreznih politik 
zaračunavanja in skladnostjo z načelom 
ločitve računov.

Or. es

Obrazložitev

Konkurenčnost železniškega sektorja bo ovirana, če to ne bo zagotovljeno.
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Predlog spremembe 145
Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Za dokončanje evropskega 
železniškega območja je potrebna popolna 
interoperabilnost železniškega sistema na 
evropski ravni. Evropska agencija za 
železnice bi morala dobiti ustrezna 
pooblastila in sredstva, da bi ta cilj 
dosegla hitreje, tudi na področju razvoja 
skupnih standardov za certificiranje 
železniškega voznega parka ter varnostnih 
sistemov in sistemov signalizacije.

Or. nl

Predlog spremembe 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Regionalni, mestni in primestni 
promet ter  prevozne dejavnosti v obliki 
izmeničnih prevozov skozi tunel pod 
Rokavskim prelivom bi morale biti
izključene iz področja uporabe te
direktive.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V duhu sprejemanja boljše zakonodaje in njene čitljivosti za evropske državljane se lahko 
velik delež uvodnih izjav črta. 

Predlog spremembe 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Regionalni, mestni in primestni promet 
ter prevozne dejavnosti v obliki izmeničnih 
prevozov skozi tunel pod Rokavskim 
prelivom bi morale biti izključene iz 
področja uporabe te direktive.

(4) Regionalni, mestni in primestni promet 
ter prevozne dejavnosti skozi tunel pod 
Rokavskim prelivom bi morale biti 
izključene iz področja uporabe te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe razširja obstoječo izjemo z izmeničnih prevozov za cestna vozila na 
vse prevozne dejavnosti, da bi lahko Rokavski preliv bolje igral svojo razvojno vlogo pri 
izmenjavah znotraj Unije in ustvaril celovit evropski železniški prostor.

Predlog spremembe 148
Brian Simpson

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Regionalni, mestni in primestni promet 
ter  prevozne dejavnosti v obliki 
izmeničnih prevozov skozi tunel pod 
Rokavskim prelivom bi morale biti
izključene iz področja uporabe te
direktive.

(4) Regionalni, mestni in primestni promet 
ter  prevozne dejavnosti v obliki 
izmeničnih prevozov skozi tunel pod 
Rokavskim prelivom bi morale biti
izključene iz področja uporabe te
direktive. Vlaki, ki so del kulturne 
dediščine, in muzejski vlaki, ki obratujejo 
na lastnih tirih, so izvzeti iz področja 
uporabe direktive.

Or. en

Predlog spremembe 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Države članice naj  prevoznikom v 
železniškem prometu zagotovijo položaj 
neodvisnih upravljavcev, ki se obnašajo 
komercialno in se prilagajajo tržnim 
potrebam, da bi postal železniški prevoz 
učinkovit in konkurenčen z drugimi 
načini prevoza.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V duhu sprejemanja boljše zakonodaje in njene čitljivosti za evropske državljane se lahko 
velik delež uvodnih izjav črta. 

Predlog spremembe 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Inovacije pri izboljšanju železniških 
storitev potniškega in tovornega prometa 
bi bilo treba doseči s skladno idejno 
zasnovo okrepljenega financiranja 
železniške infrastrukture, ustrezno 
regulacijo in postopnim odpiranjem trgov, 
brez ogrožanja obveznosti javnih storitev 
in družbene standarde v tem sektorju. 
Prehod na ta način je ključna naloga 
prihodnje politike EU.

Or. en

Predlog spremembe 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji 
razvoj in učinkovito delovanje 
železniškega sistema bi bilo treba
opravljanje prevoznih storitev ločevati  od 
upravljanja infrastrukture. Glede na take 
razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti 
upravljata ločeno in vodita z ločenimi 
računi.

(6) Da bi bila zagotovljena prihodnji razvoj 
in učinkovito delovanje železniškega 
sistema bi bilo treba opravljanje prevoznih 
storitev na eni strani ločevati od 
upravljanja infrastrukture na drugi strani.
Glede na take razmere je potrebno, da se ti 
dve dejavnosti upravljata ločeno in vodita z 
ločenimi računi, kot je prvotno določal 
člen 6 Direktive št. 91/440 EGS, ki je bila 
pozneje spremenjena z Direktivo št. 
2001/12/ES.
Ali in v kolikšnem obsegu so države 
članice doslej upoštevale Direktivo št. 
91/440 EGS in Direktivo št. 2001/12/ES 
mora oceniti Sodišče, zato ta 
(prenovljena) zakonodaja ne bo 
preprečevala izvajanja tekočih postopkov 
za ugotavljanje kršitev v zvezi z izvajanjem 
teh direktiv. 
Odnos med stopnjo odprtosti trga in 
ločitvijo določb o infrastrukturi in 
železniških storitvah ni dvoumen, zato je 
naloga te prenove določiti odprt dostop 
znotraj železniškega omrežja EU in 
odpraviti nedovoljene nacionalne ovire.
Namen prenove je torej pojasniti obstoječe 
določbe in izboljšati njihovo učinkovitost, 
ne pa uvajati nove zahteve v zvezi s tem.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je marca 2011 v beli knjigi objavila načrt za nadaljnje predloge o ločitvi 
upravljanja infrastrukture od zagotavljanja železniških storitev. Tekoči postopki za 
ugotavljanje kršitev zoper 13 držav članic naj bi glede tega prinesli več jasnosti.

Predlog spremembe 152pre
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji 
razvoj in učinkovito delovanje 
železniškega sistema bi bilo treba
opravljanje prevoznih storitev ločevati  od 
upravljanja infrastrukture. Glede na take 
razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti 
upravljata ločeno in vodita z ločenimi 
računi.

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji 
razvoj in učinkovito delovanje 
železniškega sistema bi bilo treba
opravljanje prevoznih storitev ločevati  od 
upravljanja infrastrukture. Glede na take 
razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti 
upravljata in vodita z ločenimi računi.

Or. en

Obrazložitev

Ločeni računi so zadostno jamstvo za ločevanje med različnimi dejavnostmi neodvisno od 
izbranega organizacijskega modela.

Predlog spremembe 153
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji 
razvoj in učinkovito delovanje 
železniškega sistema bi bilo treba
opravljanje prevoznih storitev ločevati  od 
upravljanja infrastrukture. Glede na take 
razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti 
upravljata ločeno in vodita z ločenimi 
računi.

(6) Da bi bila zagotovljena prihodnji razvoj 
in učinkovito delovanje železniškega 
sistema bi bilo treba opravljanje prevoznih 
storitev ločevati od upravljanja 
infrastrukture. Glede na take razmere je 
potrebno, da se ti dve dejavnosti upravljata 
ločeno in vodita z ločenimi računi. Za 
zagotavljanje učinkovitega vodenja 
evropskega železniškega prostora je zelo 
pomembna tudi ločena politika 
zaposlovanja.

Or. nl

Obrazložitev

Ker morajo upravljavci železniške infrastrukture sprejemati neodvisne odločitve, morajo tudi 
v celoti odgovarjati za svojo politiko zaposlovanja.
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Predlog spremembe 154
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji
razvoj in učinkovito delovanje 
železniškega sistema bi bilo treba
opravljanje prevoznih storitev ločevati  od 
upravljanja infrastrukture. Glede na take 
razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti 
upravljata ločeno in vodita z ločenimi 
računi.

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji 
razvoj in učinkovito delovanje 
železniškega sistema, bi bilo treba
opravljanje prevoznih storitev ločevati  od 
upravljanja infrastrukture. Glede na take 
razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti 
upravljata ločeno in vodita z ločenimi 
računi, kar bo zagotovilo preglednost, 
zaradi katere javna sredstva ne bodo 
usmerjena k drugim poslovnim 
dejavnostim. 

Or. es

Obrazložitev

Samo tako se lahko zagotovi preglednost, ki je potrebna za konkurenčen in dostopen trg.

Predlog spremembe 155
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji 
razvoj in učinkovito delovanje 
železniškega sistema bi bilo treba
opravljanje prevoznih storitev ločevati  od 
upravljanja infrastrukture. Glede na take 
razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti 
upravljata ločeno in vodita z ločenimi 
računi.

(6) Da bi bili zagotovljeni prihodnji razvoj, 
učinkovito delovanje železniškega sistema 
in nediskriminatorni dostop do železniške 
infrastrukture, bi bilo treba opravljanje 
prevoznih storitev jasno in strogo ločevati 
od upravljanja infrastrukture. Glede na take 
razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti 
upravljata ločeno in vodita z ločenimi 
računi.

Or. de
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Predlog spremembe 156
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Prestrukturiranje zagotavljanja 
prevoznih storitev in upravljanja 
železniške infrastrukture v nobenem 
primeru ne bi smelo negativno vplivati za 
zaposlovanje in socialne razmere delavcev 
v železniškem sektorju. Spoštovati bi bilo 
treba socialne določbe, s čimer bi 
preprečili vsakršen socialni damping in 
nepošteno konkurenco novih udeležencev 
na trgu, ki ne bi spoštovali minimalnih 
socialnih standardov v železniškem 
sektorju.

Or. fr

Obrazložitev

Nobena od morebitnih preostalih prilagoditev, ki jih je treba izvesti za uskladitev nacionalne 
zakonodaje z določbami prvega železniškega svežnja, ne sme povzročiti poslabšanja delovnih 
pogojev v železniškem sektorju.

Predlog spremembe 157
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) Treba je zagotoviti strogo ločitev 
računov upravljavcev infrastrukture in 
železniških podjetij. Javna sredstva, ki 
bodo dodeljena enemu področju 
dejavnosti, ne bodo prenešena na drugo 
področje dejavnosti. Ta prepoved mora 
biti jasno prikazana v računovodskih 
pravilih za vsako področje dejavnosti. 
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Država članica in nacionalni regulativni 
organ zagotovita učinkovito izvajanje 
prepovedi.

Or. en

Obrazložitev

Pretakanje javnega denarja med upravljavci infrastrukture in železniškimi podjetji zahteva 
večjo preglednost.

Predlog spremembe 158
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) priznava, da imajo nekatera 
železniška omrežja v EU drugačno tirno 
širino od glavnega železniškega omrežja, 
kar pomeni, da so tehnološko ločene od 
glavnega železniškega omrežja EU, hkrati 
pa povezane z železniškimi omrežji tretjih 
držav; meni, da je treba ohraniti 
ekonomsko in družbeno zanesljivost teh 
omrežij, po potrebi s posebno obravnavo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi upoštevanja posebnih razmer držav članic z drugačno tirno širino in s skoraj 
izključnimi povezavami z železniškimi omrežji tretjih držav.

Predlog spremembe 159
Georges Bach

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ne glede na naravo svojega 
poslovnega modela morajo vsi prevozniki 
v železniškem prometu spoštovati 
obstoječo nacionalno zakonodajo na 
področju socialne varnosti in zdravja, da 
bi se preprečila socialni damping in 
nelojalna konkurenca.

Or. fr

Obrazložitev

Konkurence v železniškem prometu se ne sme vzpostaviti na račun delovnih pogojev in 
socialne varnosti delavcev. Spoštovanje nacionalnih zakonodaj o socialni varnosti in zdravju 
je treba zagotoviti za vse gospodarske subjekte ne glede na njihov poslovni model.

Predlog spremembe 160
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi lahko železniški promet 
konkuriral cestnemu prometu, bi bilo 
treba uskladiti različne nacionalne 
predpise, kot so predpisi o varnosti v 
železniškem prometu, standardizacija in 
uporaba spremnih dokumentov, pravila za 
sestavo vlaka in dokumentacijo o njej, 
standardizacija signalizacije in označb, 
standardizacija ukrepov in nadzora 
tovornega prometa ter enotna registracija 
in nadzor prevoza odpadkov.

Or. de

Predlog spremembe 161
Werner Kuhn
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) Treba je zagotoviti strogo ločitev 
računov upravljavcev infrastrukture in 
železniških podjetij. Javna sredstva, ki 
bodo dodeljena enemu področju 
dejavnosti, ne bodo prenešena na drugo 
področje dejavnosti. Ta prepoved mora 
biti jasno prikazana v računovodskih 
pravilih za vsako področje dejavnosti. 
Države članice zagotovijo učinkovito 
izvajanje prepovedi.

Or. en

Predlog spremembe 162
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ločitev zagotavljanja prevoznih 
storitev in upravljanja železniške 
infrastrukture ne bi smela imeti 
negativnih posledic za zaposlovanje in 
socialne razmere delavcev v železniškem 
sektorju. Spoštovati bi bilo treba socialne 
določbe, s čimer bi preprečili vsakršen 
socialni damping in nepošteno 
konkurenco novih udeležencev na trgu, ki 
ne bi spoštovali minimalnih socialnih 
standardov v železniškem sektorju.

Or. ro

Obrazložitev

Ločitev zagotavljanja prevoznih storitev in upravljanja železniške infrastrukture ne bi smela 
imeti negativnih posledic za zaposlovanje in socialne razmere delavcev v železniškem 
sektorju. Spoštovati bi bilo treba socialne določbe, s čimer bi preprečili vsakršen socialni 
damping in nepošteno konkurenco novih udeležencev na trgu, ki ne bi spoštovali minimalnih 
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socialnih standardov v železniškem sektorju.

Predlog spremembe 163
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Da bo železniški tovorni promet 
privlačnejši od cestnega, so potrebne 
zakonske podlage za zmanjšanje emisij 
hrupa, ki ga povzročajo železniška vozila.

Or. de

Predlog spremembe 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Načelo svobode zagotavljanja storitev 
za železniški sektor bi bilo treba uporabiti 
ob upoštevanju posebnih značilnosti tega 
sektorja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V duhu sprejemanja boljše zakonodaje in njene čitljivosti za evropske državljane se lahko 
velik delež uvodnih izjav črta. 

Predlog spremembe 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7 a) Interesi zaposlenih v železniškem 
sektorju so povezani z visokimi 
družbenimi standardi. Njihovo 
usposabljanje in delovni pogoji morajo 
zagotavljati visoko raven storitev in 
varnosti.
Zato morajo zadržati pravico do 
sprejemanja ukrepov v podporo svojih 
družbenih standardov in za izboljšanje 
kakovosti storitev. Te ukrepe je treba 
uporabnikom napovedati pravočasno in 
jim zagotoviti pravočasne informacije o 
drugih možnostih, s katerimi lahko 
zadovoljijo svoje potrebe glede mobilnosti 
in prometa.

Or. en

Predlog spremembe 166
Peter van Dalen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi pospeševanja konkurence pri 
vodenju železniških storitev za izboljšanje 
udobja in uporabniških storitev bi morale
države članice ohraniti  splošno 
odgovornost za razvoj ustrezne železniške 
infrastrukture.

(8) Zaradi pospeševanja konkurence pri 
vodenju železniških storitev za izboljšanje 
udobja in uporabniških storitev bi morale 
države članice ohraniti splošno 
odgovornost za razvoj ustrezne železniške 
infrastrukture, eno od glavnih izhodišč pa 
bi moralo biti povpraševanje na trgu.

Or. nl

Predlog spremembe 167
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ob odsotnosti skupnih pravil o 
razporeditvi infrastrukturnih stroškov bi 
morale  države članice po posvetovanju z 
upravljavcem infrastrukture določiti 
pravila, ki zagotavljajo, da  prevozniki v 
železniškem prometu plačajo  za uporabo 
železniške infrastrukture. Taka pravila ne 
smejo diskriminirati med  prevozniki v 
železniškem prometu.

(9) Ob odsotnosti skupnih pravil o 
razporeditvi infrastrukturnih stroškov bi 
morale države članice po posvetovanju z 
upravljavcem infrastrukture določiti 
pravila, ki zagotavljajo, da prevozniki v 
železniškem prometu plačajo za uporabo 
železniške infrastrukture. Taka pravila ne 
smejo diskriminirati med  prevozniki v 
železniškem prometu, niti ne smejo 
ustvarjati možnosti za socialni damping v 
zvezi z vpletenim železniškim osebjem.

Or. en

Obrazložitev

Določba je povezana s pravili, ne z uporabninami za železniško infrastrukturo: zato je na 
državah članicah, da postavijo okvirna pravila. Nediskriminacija med podjetji je jasna 
določba; enaka določba bi se ob spoštovanju dostojnih standardov glede plačil morala 
uporabljati za delavce, zaposlene v železniških podjetjih, ko zaprosijo za storitev.

Predlog spremembe 168
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ob odsotnosti skupnih pravil o 
razporeditvi infrastrukturnih stroškov bi 
morale  države članice po posvetovanju z 
upravljavcem infrastrukture določiti 
pravila, ki zagotavljajo, da  prevozniki v 
železniškem prometu plačajo  za uporabo 
železniške infrastrukture. Taka pravila ne 
smejo diskriminirati med  prevozniki v 
železniškem prometu.

(9) Ob odsotnosti skupnih pravil o 
razporeditvi infrastrukturnih stroškov bi 
morale države članice po posvetovanju z 
upravljavcem infrastrukture določiti jasna 
in pregledna pravila, ki zagotavljajo, da 
prevozniki v železniškem prometu plačajo 
za uporabo železniške infrastrukture in da 
ni diskriminacije med njimi.

Or. es
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Predlog spremembe 169
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) EU naj preuči alternativne vire 
financiranja evropskih železniških 
projektov z inovativnimi finančnimi 
instrumenti, kot so evropske projektne 
obveznice za financiranje projektov.

Or. fr

Obrazložitev

Pomanjkanje finančnih sredstev je med glavnimi razlogi za težek položaj evropskih železnic. 
Zato je treba razviti strategije in alternativne vire financiranja, zlasti za povečanje sredstev 
za javno infrastrukturo.

Predlog spremembe 170
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10 a) EU bi morala iskati alternativne 
vire financiranja evropskih železniških 
projektov, in sicer z inovativnimi 
finančnimi instrumenti, kot so projektne 
obveznice EU, da bi spodbudila zasebna 
vlaganja in izboljšala dostop do tveganega 
kapitala. Iz istega razloga bi moral 
železniški trga postati privlačen za 
alternativne, zasebne vlagatelje, in sicer 
znotraj jasnih, preglednih pravnih 
okvirov.

Or. en

Obrazložitev

Pomanjkanje sredstev je eden od glavnih razlogov za težki položaj evropskih železnic. Treba 
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je vzpostaviti nove strategije in vire financiranja. Še zlasti je treba povečati financiranje 
infrastrukture. Države članice, ki namenjajo sredstva svoji infrastrukturi, morajo dobiti tudi 
zagotovilo, da ta denar ne bo porabljen za druge namene, temveč le za infrastrukturo. 

Predlog spremembe 171
Brian Simpson

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10 a) Države članice in upravljavci 
infrastrukture bi morali imeti možnost, da 
vlaganja v infrastrukturo financirajo na 
druge načine, na primer s financiranjem 
iz zasebnega sektorja, ne le z 
neposrednimi državni sredstvi.

Or. en

Obrazložitev

Primerno je navesti možnost, da bi se upravljavci infrastrukture lahko ustanavljali ali 
delovali ob uporabi alternativnih modelov financiranja, iz katerih bi lahko črpali zasebna 
sredstva. To je bistvenega pomena za ohranjanje obstoječih mehanizmov financiranja v 
državah članicah.

Predlog spremembe 172
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Glede na to, da je trg odprt od leta 2006, je ta uvodna izjava nepotrebna.
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Predlog spremembe 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V duhu sprejemanja boljše zakonodaje in njene čitljivosti za evropske državljane se lahko 
velik delež uvodnih izjav črta. 

Predlog spremembe 174
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga.

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, še posebej v primerih, 
ko drugačna tirna širina še pomeni 
fizično oviro za konkurenco, je treba nujno 
sprejeti ukrepe za odprtje trga.

Or. en

Obrazložitev

Različna širina tirov med Francijo in Španijo je na primer stvarna in fizična ovira za 
konkurenčnost, ki še poslabša že tako težke regulativne ovire v železniškem sektorju. 

Predlog spremembe 175
Gilles Pargneaux
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Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga.

(11) Nov pravni okvir bi omogočil 
ohranitev in razvoj storitev splošnega 
pomena, kot je določeno v členu 14 in 
protokol št. 26 PDEU.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je zagotoviti razvoj storitev splošnega pomena za prevozne storitve, zlasti za železniški 
promet. Ta točka je bila vključena v mnenje Ekonomsko-socialnega sveta z dne 16. marca 
2011.

Predlog spremembe 176
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga.

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga, pa tudi zato, da 
države članice podprejo jasne izbire v 
korist prehoda z okolju manj prijaznih 
načinov prevoza na trajnostni prevoz 
blaga z železnico.

Or. en

Obrazložitev

Odprtje trga je pogoj, vendar ga je treba podpreti z jasnimi in odločnimi izbirami držav 
članic glede vlaganja, da bi olajšali prehod prevoza na železnico: Nedavno sprejetje uredbe o 
železniških koridorjih za tovorni promet je primer prvega koraka k temu cilju.

Predlog spremembe 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian



PE467.166v01-00 28/186 AM\870642SL.doc

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga.

(11) Za učinkovit sektor prevoza potnikov 
in blaga, zlasti čezmejnega, je treba nujno 
sprejeti ukrepe za odprtje trgov v 
posameznih državah članicah.

Or. it

Obrazložitev

Železniški promet je eden od redkih sektorjev, v katerem se enotni trg še ni izoblikoval. Proces 
odpiranja trga je zato treba razširiti na liberalizacijo nacionalnih železniških storitev.

Predlog spremembe 178
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga.

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, 
zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti 
ukrepe za odprtje trga in za ustvarjanje 
konkurenčnosti.

Or. es

Obrazložitev

Za učinkovitost je potreben konkurenčen trg.

Predlog spremembe 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev uporabe pravic 
dostopa do železniške infrastrukture 
enotno in brez razlikovanja v celotni 
Uniji  je smiselno uvesti licenco za 
prevoznike v železniškem prometu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V duhu sprejemanja boljše zakonodaje in njene čitljivosti za evropske državljane se lahko 
velik delež uvodnih izjav črta. 

Predlog spremembe 180
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V primerih potovanj z vmesnimi 
postanki bi bilo treba  novim operaterjem 
na trgu dovoliti  pobiranje in odlaganje 
potnikov tekom potovanja, s čimer se 
takšnim storitvam omogoči, da so 
ekonomsko sposobne preživeti, in hkrati 
izogne temu, da se morebitni konkurenti 
ne bi znašli v slabšem položaju glede na 
obstoječe operaterje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se vključi liberalizacijo nacionalnega potniškega 
prometa. Ne bi smeli čakati na Komisijo, da leta 2012 predstavi predlog, temveč bi morali 
vključiti nadaljnje odpiranje evropskega trga konkurenci že v to prenovo.

Predlog spremembe 181
Gilles Pargneaux
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Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V primerih potovanj z vmesnimi 
postanki bi bilo treba novim operaterjem 
na trgu dovoliti pobiranje in odlaganje 
potnikov tekom potovanja, s čimer se 
takšnim storitvam omogoči, da so 
ekonomsko sposobne preživeti, in hkrati 
izogne temu, da se morebitni konkurenti 
ne bi znašli v slabšem položaju glede na 
obstoječe operaterje.

(13) V primerih potovanj z vmesnimi 
postanki bi bilo treba novim operaterjem 
na trgu dovoliti pobiranje in odlaganje 
potnikov tekom potovanja, s čimer se 
takšnim storitvam zagotovi, da ne porušijo 
gospodarskega ravnotežja storitev 
splošnega pomena, ki so jih oblasti 
zagotovile ali jih želijo zagotoviti, ter da 
ne ogrožajo socialnih in okoljskih ciljev.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je zagotoviti razvoj storitev splošnega pomena za prevozne storitve, zlasti za železniški 
promet. Ta točka je bila vključena v mnenje Ekonomsko-socialnega sveta z dne 16. marca 
2011.

Predlog spremembe 182
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) Da bi še izboljšali učinkovitost 
trgov potniškega prometa, Evropski 
parlament zahteva, da Evropska komisija 
najkasneje do konca leta 2012 predloži 
zakonodajo o liberalizaciji trgov 
domačega potniškega prometa, hkrati pa 
zagotovi finančno ravnotežje javnih 
naročil storitev. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se vključi liberalizacijo nacionalnega potniškega 
prometa. Ne bi smeli čakati, da Komisija leta 2012 predstavi predlog, temveč bi morali 
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vključiti nadaljnje odpiranje evropskega trga konkurenci že v to prenovo.

Predlog spremembe 183
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Uvedba novega odprtega dostopa za 
mednarodne potniške  storitve z vmesnimi 
postanki se  ne bi smela uporabljati  za 
odpiranje  trga domačih storitev 
potniškega prometa, temveč bi se morala 
osredotočiti le na pomožne postanke na 
mednarodni progi. Glavni namen novih
storitev naj bo  prevoz potnikov na 
mednarodnem potovanju. Pri presoji , ali 
je to glavni namen storitve, bi bilo treba 
upoštevati merila, kot so razmerje med 
prometom od domačih in mednarodnih 
potnikov ter razmerje med obsegom 
prevoza domačih in mednarodnih 
potnikov ter dolžino proge. Glavni namen 
storitve naj presoja  ustrezni nacionalni 
regulatorni organ na zahtevo 
zainteresirane strani.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se vključi liberalizacijo nacionalnega potniškega 
prometa. Ne bi smeli čakati, da Komisija leta 2012 predstavi predlog, temveč bi morali 
vključiti nadaljnje odpiranje evropskega trga konkurenci že v to prenovo.

Predlog spremembe 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Uvodna izjava 14



PE467.166v01-00 32/186 AM\870642SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Uvedba novega odprtega dostopa za 
mednarodne potniške storitve z vmesnimi 
postanki se ne bi smela uporabljati za 
odpiranje trga domačih storitev 
potniškega prometa, temveč bi se morala 
osredotočiti le na pomožne postanke na 
mednarodni progi. Glavni namen novih 
storitev naj bo prevoz potnikov na 
mednarodnem potovanju. Pri presoji , ali 
je to glavni namen storitve, bi bilo treba 
upoštevati merila, kot so razmerje med 
prometom od domačih in mednarodnih 
potnikov ter razmerje med obsegom 
prevoza domačih in mednarodnih 
potnikov ter dolžino proge. Glavni namen 
storitve naj presoja ustrezni nacionalni 
regulatorni organ na zahtevo 
zainteresirane strani.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta odstavek ni potreben, saj besedilo določa odprtje nacionalnih storitev potniškega prometa.

Predlog spremembe 185
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Uvedba novega odprtega dostopa za 
mednarodne potniške storitve z vmesnimi 
postanki se ne bi smela uporabljati za 
odpiranje trga domačih storitev 
potniškega prometa, temveč bi se morala 
osredotočiti le na pomožne postanke na 
mednarodni progi. Glavni namen novih
storitev naj bo prevoz potnikov na 
mednarodnem potovanju. Pri presoji , ali je
to glavni namen storitve, bi bilo treba 

(14) Uvedba novega odprtega dostopa za 
mednarodne potniške storitve z vmesnimi 
postanki bi se morala osredotočiti le na 
pomožne postanke na mednarodni progi. 
Glavni namen teh storitev naj bo prevoz 
potnikov na mednarodnem potovanju. Pri 
presoji , ali je to glavni namen storitve, bi 
bilo treba upoštevati merila, kot so 
razmerje med prometom od domačih in 
mednarodnih potnikov ter razmerje med 
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upoštevati merila, kot so razmerje med 
prometom od domačih in mednarodnih 
potnikov ter razmerje med obsegom 
prevoza domačih in mednarodnih potnikov 
ter dolžino proge. Glavni namen storitve 
naj presoja ustrezni nacionalni regulatorni 
organ na zahtevo zainteresirane strani.

obsegom prevoza domačih in mednarodnih 
potnikov ter dolžino proge. Glavni namen 
storitve naj presoja ustrezni nacionalni 
regulatorni organ na zahtevo zainteresirane 
strani.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je bolj odprto in posodobljeno besedilo.

Predlog spremembe 186
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Uredba (ES) št 1370/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2007 o storitvah javnega 
potniškega železniškega in cestnega 
prometa dovoljuje državam članicam in 
organom lokalnih oblasti, da dodeljujejo 
pogodbe za opravljanje javne službe , ki
lahko zajemajo izključne pravice za 
izvajanje nekaterih storitev. Zaradi tega bi 
bilo torej treba zagotoviti skladnost določb 
te uredbe z načeli odprtja mednarodnih 
storitev potniškega prometa za 
konkurenco.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se vključi liberalizacijo nacionalnega potniškega 
prometa. Ne bi smeli čakati, da Komisija leta 2012 predstavi predlog, temveč bi morali 
vključiti nadaljnje odpiranje evropskega trga konkurenci že v to prenovo.
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Predlog spremembe 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Uredba ES št 1370/2007 državam 
članicam omogoča, da delavcem v okviru 
ločevanja med delovanjem prevoznih 
storitev in upravljanja infrastrukture, ki 
lahko privede do sprememb v podjetjih, da 
ne bodo izgubili svojih socialnih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 188
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Odprtje mednarodnih storitev 
potniškega prometa za konkurenco lahko 
vpliva na organiziranje in financiranje 
storitev potniškega železniškega prometa, 
ki se izvajajo na podlagi pogodbe za 
opravljanje javne službe. Države članice bi 
morale imeti možnost, da omejijo pravico 
dostopa na trg, kadar bi ta pravica ogrozila 
ekonomsko ravnotežje teh pogodb za 
opravljanje javne službe in kadar to odobri 
ustrezni regulatorni organ iz člena 55  te 
direktive, in sicer na podlagi objektivne 
ekonomske analize ter zahteve pristojnih 
organov, ki so dodelili pogodbo za 
opravljanje javne službe.

(16) Odprtje storitev potniškega prometa za 
konkurenco lahko vpliva na organiziranje 
in financiranje storitev potniškega 
železniškega prometa, ki se izvajajo na 
podlagi pogodbe za opravljanje javne 
službe.  Države članice bi morale imeti 
možnost, da omejijo pravico dostopa na 
trg, kadar bi ta pravica ogrozila ekonomsko 
ravnotežje teh pogodb za opravljanje javne 
službe in kadar to odobri ustrezni 
regulatorni organ iz člena 55  te direktive, 
in sicer na podlagi objektivne ekonomske 
analize ter zahteve pristojnih organov, ki so 
dodelili pogodbo za opravljanje javne 
službe.

__________________
12. UL L 315, 03.12.07, str. 1.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se vključi liberalizacijo nacionalnega potniškega 
prometa. Ne bi smeli čakati, da Komisija leta 2012 predstavi predlog, temveč bi morali 
vključiti nadaljnje odpiranje evropskega trga konkurenci že v to prenovo.

Predlog spremembe 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Odprtje mednarodnih storitev 
potniškega prometa za konkurenco lahko 
vpliva na organiziranje in financiranje 
storitev potniškega železniškega prometa, 
ki se izvajajo na podlagi pogodbe za 
opravljanje javne službe. Države članice bi 
morale imeti možnost, da omejijo pravico 
dostopa na trg, kadar bi ta pravica ogrozila 
ekonomsko ravnotežje teh pogodb za 
opravljanje javne službe in kadar to odobri 
ustrezni regulatorni organ iz člena 55 te 
direktive, in sicer na podlagi objektivne 
ekonomske analize ter zahteve pristojnih 
organov, ki so dodelili pogodbo za 
opravljanje javne službe.

(16) Odprtje mednarodnih in nacionalnih 
storitev potniškega prometa za konkurenco 
lahko vpliva na organiziranje in 
financiranje storitev potniškega 
železniškega prometa, ki se izvajajo na 
podlagi pogodbe za opravljanje javne 
službe. Države članice bi morale imeti 
možnost, da omejijo pravico dostopa na 
trg, kadar bi ta pravica ogrozila ekonomsko 
ravnotežje teh pogodb za opravljanje javne 
službe in kadar to odobri ustrezni 
regulatorni organ iz člena 55, po potrebi pa 
tudi mreža regulatornih organov iz člena 
57 te direktive, in sicer na podlagi 
objektivne ekonomske analize ter zahteve 
pristojnih organov, ki so dodelili pogodbo 
za opravljanje javne službe.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razširiti področje uporabe te določbe na nacionalne storitve 
prevoza potnikov. Prav tako si prizadeva omogočiti regulatornim organom, da po potrebi 
posredujejo.

Predlog spremembe 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri presoji, ali bi bilo lahko 
ekonomsko ravnotežje pogodb za 
opravljanje javne službe ogroženo, bi bilo 
treba upoštevati vnaprej določena merila, 
na primer posledice za donosnost katere 
koli storitve, ki jo zajema pogodba za 
opravljanje javne službe, vključno s 
posledičnim vplivom na neto stroške 
pristojnega javnega organa, ki je dodelil 
naročilo, povpraševanje potnikov, cene 
vozovnic, ureditev izdajanja vozovnic, 
lokacijo in število postaj na obeh straneh 
meje ter čas in pogostnost predlagane nove 
storitve. Države članice lahko v skladu s to 
presojo in odločitvijo zadevnega 
regulatornega organa odobrijo, spremenijo 
ali zavrnejo pravico dostopa za zaprošeno 
mednarodno storitev potniškega prometa, 
vključno z uporabnino, ki se naloži 
prevozniku nove mednarodne storitve 
potniškega prometa, in sicer v skladu z 
ekonomsko analizo in s pravom Unije ter z 
načeloma enakosti in nediskriminacije.

(17) Pri presoji, ali bi bilo lahko 
ekonomsko ravnotežje pogodb za 
opravljanje javne službe ogroženo, bi bilo 
treba upoštevati vnaprej določena merila, 
na primer posledice za donosnost katere 
koli storitve, ki jo zajema pogodba za 
opravljanje javne službe, vključno s 
posledičnim vplivom na neto stroške 
pristojnega javnega organa, ki je dodelil 
naročilo, povpraševanje potnikov, cene 
vozovnic, ureditev izdajanja vozovnic, 
lokacijo in število postaj na obeh straneh 
meje ter čas in pogostnost predlagane nove 
storitve. Države članice lahko v skladu s to 
presojo in odločitvijo zadevnega 
regulatornega organa odobrijo, spremenijo 
ali zavrnejo pravico dostopa za zaprošeno 
mednarodno in/ali nacionalno storitev 
potniškega prometa, vključno z 
uporabnino, ki se naloži prevozniku nove 
mednarodne in/ali nacionalne storitve 
potniškega prometa, in sicer v skladu z 
ekonomsko analizo in s pravom Unije ter z 
načeloma enakosti in nediskriminacije.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razširiti področje uporabe te določbe na nacionalne storitve 
prevoza potnikov.

Predlog spremembe 191
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri presoji, ali bi bilo lahko
ekonomsko ravnotežje pogodb za 
opravljanje javne službe ogroženo, bi bilo 

(17) Pri presoji, ali bi bilo lahko socialno-
ekonomsko ravnotežje pogodb za 
opravljanje javne službe ogroženo, bi bilo 
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treba upoštevati vnaprej določena merila, 
na primer posledice za donosnost katere 
koli storitve, ki jo zajema pogodba za 
opravljanje javne službe, vključno s 
posledičnim vplivom na neto stroške 
pristojnega javnega organa, ki je dodelil 
naročilo, povpraševanje potnikov, cene 
vozovnic, ureditev izdajanja vozovnic, 
lokacijo in število postaj na obeh straneh 
meje ter čas in pogostnost predlagane nove 
storitve. Države članice lahko v skladu s  to 
presojo in odločitvijo zadevnega 
regulatornega organa odobrijo, spremenijo 
ali zavrnejo pravico dostopa za zaprošeno 
mednarodno storitev potniškega prometa, 
vključno z uporabnino, ki se naloži 
prevozniku nove mednarodne storitve 
potniškega prometa, in sicer v skladu z 
ekonomsko analizo in s pravom Unije  ter 
z načeloma enakosti in nediskriminacije.

treba upoštevati vnaprej določena merila, 
na primer posledice za zanesljivost katere 
koli storitve, ki jo zajema pogodba za 
opravljanje javne službe, vključno s 
posledičnim vplivom na kohezijsko in 
prometno politiko glede zadevnega 
področja, pa tudi na neto stroške 
pristojnega javnega organa, ki je dodelil 
naročilo, povpraševanje potnikov, cene 
vozovnic, ureditev izdajanja vozovnic, 
lokacijo in število postaj na obeh straneh 
meje ter čas in pogostnost predlagane nove 
storitve. Države članice ali pristojni 
lokalni organi lahko v skladu s temi 
presojami in odločitvijo zadevnega 
regulatornega organa odobrijo, spremenijo 
ali zavrnejo pravico dostopa za zaprošeno 
mednarodno storitev potniškega prometa, 
vključno z uporabnino, ki se naloži 
prevozniku nove mednarodne storitve 
potniškega prometa, in sicer v skladu s 
socialno-ekonomsko analizo in s pravom
Unije ter z načeloma enakosti, preglednosti
in nediskriminacije.

Or. en

Obrazložitev

Pogodbe za opravljanje javne službe se dodeljujejo zaradi izpolnjevanja ciljev socialne in 
kohezijske politike, pri čemer se hkrati priznava tudi analizo stroškov in koristi, vendar ta 
ekonomska merila ali donosnost teh storitev niso edino merilo, ki ga upoštevajo države 
članice ali pristojni lokalni organi, odgovorni za te pogodbe. Ti so zato so upravičeni, da 
odgovorijo na take zahteve. V primeru spora se za rešitev lahko zaprosi nacionalni 
regulativni organ kot pritožbeni organ.

Predlog spremembe 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Razvoj trga je pokazal, da je 
okrepitev vloge regulativnih organov ena 
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od pomembnejših stvari. Če bodo imeli 
glavno vlogo pri zagotavljanju poštenega 
okolja za pogoje enakopravnega dostopa, 
bodo morali prejeti finančna sredstva, 
ustrezno osebje in logistično opremo za 
izpolnjevanje te naloge.

Or. en

Predlog spremembe 193
Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Regulatorni organ bi moral delovati 
tako, da ne pride do konflikta interesov in 
kakršne koli vpletenosti v dodeljevanje 
pogodb za opravljanje javne službe, ki se 
preučuje. Pristojnost regulatornega organa 
bi bilo treba razširiti, da bi mu omogočili 
presojanje namena mednarodne storitve in, 
kjer je to ustrezno, morebitnega 
ekonomskega učinka na obstoječe pogodbe 
za opravljanje javne službe.

(19) Regulatorni organ bi moral delovati 
tako, da ne pride do konflikta interesov in 
kakršne koli vpletenosti v dodeljevanje 
pogodb za opravljanje javne službe, ki se 
preučuje ne glede na možnost financiranja 
tega organa iz državnega proračuna ali iz 
pristojbin v železniškem sektorju ali glede 
na objavo ustreznih informacij. Pristojnost 
regulatornega organa bi bilo treba razširiti, 
da bi mu omogočili presojanje namena 
mednarodne storitve in, kjer je to ustrezno, 
morebitnega ekonomskega učinka na 
obstoječe pogodbe za opravljanje javne 
službe.

Or. es

Obrazložitev

Direktiva ustvarja neodvisen regulatorni organ, a ne omenja, kako se bo financiral. Zaradi 
preglednosti je treba vstaviti sklicevanje na možne vire financiranja, na primer javne sklade 
ali pristojbine iz sektorja. Te informacije je treba objaviti.  

Predlog spremembe 194
Ramon Tremosa i Balcells

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

(19 a) Nacionalni regulativni organ mora 
biti organizacijsko, finančno, pravno in 
pri odločanju neodvisen od upravljavca 
železniške infrastrukture, organa za 
zaračunavanje uporabnine, organa za 
dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti 
ali od prosilcev. Nacionalni regulativni 
organ mora imeti potrebne upravne 
zmogljivosti glede osebja in sredstev, da 
bo lahko zagotavljal odprt in pregleden 
železniški trg. Zato bi moralo biti 
zahtevano število osebja neposredno 
povezano s potrebami trga in se ustrezno 
spreminjati.
Nacionalni regulativni organ bo moral 
sprejemati odločitve glede pritožb, ravnati 
na lastno pobudo, izvajati preiskave v 
primeru sporov in spremljati razvoj trga. 
Podpirati bi ga moral regulativni organ 
Evropske komisije. Nacionalni regulativni 
organ bo hranil zbirko podatkov glede 
osnutkov svojih odločitev, ki bo dostopna 
Evropski komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava je usklajena s predlogi spremembe k členom 55–57, katerih namen je okrepiti 
vlogo in pristojnosti regulativnega organa. Predlog spremembe o vzpostavitvi regulativnega 
organa znotraj Evropske komisije (GD MOVE, GD COMP, najraje kombinacija obeh), ki bi 
svetoval nacionalnim regulativnim organom, jih vodil in usposabljal pri njihovih nalogah in 
pri pridobivanju potrebnih virov (človeških, finančnih intelektualnih).

Predlog spremembe 195
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Nacionalni regulatorni organ mora 



PE467.166v01-00 40/186 AM\870642SL.doc

SL

biti neodvisen in sposoben zagotoviti, da 
imajo državljani dostop do storitev 
splošnega pomena ter osnovnih storitev, 
kot jih opredeljuje pristojni organ. Imeti 
mora možnost, da lahko deluje na lastno 
pobudo za uresničevanje ciljev, ki jih 
določijo države članice, ter za opravljanje 
preiskav v primeru spora.

Or. fr

Obrazložitev

Ti organi imajo dejansko posebne pravice, ki presegajo zgolj nadzor. Poleg tega bi se morale 
pri razvoju storitev splošnega pomena njihove naloge razviti tako, da ne bodo omejene zgolj 
na nediskriminatoren dostop do trga za operaterje, temveč se morajo razširiti na urejanje 
sektorja, da bodo lahko evropskim državljanom zagotovile dostopnost teh storitev splošnega 
pomena, opredeljenih na ravni držav članic.

Predlog spremembe 196
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Nacionalni regulativni organ bi 
moral biti neodvisen in delovati kot 
razsodnik, da bi v primeru spora 
zagotavljal poštene in pregledne odločitve 
skladno z nediskriminatornimi določbami 
in določbami te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnjuje vlogo nacionalnega regulativnega organa kot razsodnika in varuha ustreznih 
pravil znotraj določb te direktive. 

Predlog spremembe 197
Sabine Wils
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Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za investiranje  v storitve, ki 
uporabljajo specializirano infrastrukturo, 
kot so hitre železniške povezave,
potrebujejo  prosilci pravno varnost zaradi 
obsežnosti in dolgoročnosti zadevnih 
naložb.

(20) Za investiranje v storitve, ki 
uporabljajo specializirano infrastrukturo, 
kot so hitre železniške povezave ali druge 
namenske zapletene infrastrukture za 
izpolnjevanje ciljev držav članic glede 
zmanjševanja izpustov CO2 ali krepitve 
intermodalnega povezovanja, potrebujejo 
prosilci pravno varnost zaradi obsežnosti in 
dolgoročnosti zadevnih naložb.

Or. en

Obrazložitev

Vlaganja v infrastrukturo so srednje- do dolgoročna:  niso povezana le s hitrimi železniškimi 
povezavami, temveč tudi z nadgradnjo obstoječih tirov, da bodo dosegali večjo varnost in 
višje standarde obratovanja, kar je težko in dolgo delo, ki zato terja pravno varnost. 

Predlog spremembe 198
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za investiranje  v storitve, ki 
uporabljajo specializirano infrastrukturo, 
kot so hitre železniške povezave, 
potrebujejo  prosilci pravno varnost zaradi 
obsežnosti in dolgoročnosti zadevnih 
naložb.

(20) Za investiranje v storitve, ki 
uporabljajo specializirano infrastrukturo, 
kot so hitre železniške povezave, 
potrebujejo prosilci pravno varnost in 
popolne informacije o projektih in 
proračunskih obveznostih pri zadevnih 
dolgoročnih naložbah.

Or. es

Predlog spremembe 199
Gilles Pargneaux



PE467.166v01-00 42/186 AM\870642SL.doc

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nacionalni regulatorni organi bi 
morali izmenjevati informacije in, kadar 
je to ustrezno, v posameznih primerih 
usklajevati načela in prakso za presojo, ali 
je ekonomsko ravnotežje pogodbe za 
opravljanje javne službe ogroženo. Na 
podlagi izkušenj bi morali postopoma 
oblikovati smernice.

(21) Nacionalni regulatorni organi bi 
morali pod okriljem Komisije vzpostaviti 
mrežo za krepitev medsebojnega 
sodelovanja z razvojem skupnih načel ter 
izmenjavo najboljših praks in informacij.
V posameznih primerih, kadar je to 
ustrezno, bi morali tudi usklajevati načela 
in prakso za presojo z gospodarskim 
ravnotežjem pogodbe za opravljanje javne 
službe. Na podlagi izkušenj bi morali 
postopoma oblikovati skupne smernice na 
evropski ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Ti organi imajo dejansko posebne pravice, ki presegajo zgolj nadzor. Poleg tega bi se morale 
pri razvoju storitev splošnega pomena njihove naloge razviti tako, da ne bodo omejene zgolj 
na nediskriminatoren dostop do trga za operaterje, temveč se morajo razširiti na urejanje 
sektorja, da bodo lahko evropskim državljanom zagotovile dostopnost teh storitev splošnega 
pomena, opredeljenih na ravni držav članic. Njegov namen je tudi okrepiti sodelovanje.

Predlog spremembe 200
Markus Ferber

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nacionalni regulatorni organi bi 
morali izmenjevati informacije in, kadar je 
to ustrezno, v posameznih primerih 
usklajevati načela in prakso za presojo, ali
je ekonomsko ravnotežje pogodbe za 
opravljanje javne službe ogroženo. Na 
podlagi izkušenj bi morali postopoma 
oblikovati smernice.is compromised. They 
should progressively develop guidelines 
based on their experience.

(21) Nacionalni regulatorni organi bi
morali izmenjevati informacije in dobro 
prakso ter, kadar je to ustrezno, v 
posameznih primerih usklajevati načela in 
prakso za presojo, ali je ekonomsko 
ravnotežje pogodbe za opravljanje javne 
službe ogroženo. Na podlagi izkušenj bi 
morali postopoma oblikovati smernice.
Komisija pa bi morala na podlagi teh 
izkušenj predložiti predlog za uvedbo 
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evropskega regulatornega organa.

Or. de

Predlog spremembe 201
Georges Bach

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nacionalni regulatorni organi bi 
morali izmenjevati informacije in, kadar je 
to ustrezno, v posameznih primerih 
usklajevati načela in prakso za presojo, ali 
je ekonomsko ravnotežje pogodbe za 
opravljanje javne službe ogroženo. Na 
podlagi izkušenj bi morali postopoma 
oblikovati smernice.

(21) Nacionalni regulatorni organi bi 
morali izmenjevati informacije in pod 
okriljem Evropske komisije ter Evropske 
agencije za železniški promet vzpostaviti 
mrežo za krepitev komunikacije in 
sodelovanje pri oblikovanju skupnih 
načel. V posameznih primerih bi morali 
tudi usklajevati načela in prakso za 
presojo, ali je ekonomsko ravnotežje 
pogodbe za opravljanje javne službe 
ogroženo. Na podlagi izkušenj bi morali 
postopoma oblikovati skupne smernice na 
evropski ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalni regulatorni organi morajo okrepiti medsebojno sodelovanje z vzpostavitvijo 
evropske mreže.

Predlog spremembe 202
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Evropski parlament zahteva, da 
Evropska komisija najkasneje do konca 
leta 2012 na podlagi izkušnje omrežja 
regulativnih organov hkrati z odprtjem 
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notranjih potniških trgov predloži 
ustanovitev evropskega regulativnega 
organa.

Or. en

Predlog spremembe 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Komisija bi morala na podlagi 
izkušenj mreže nacionalnih regulatornih 
organov oblikovati zakonodajni predlog 
za ustanovitev evropskega regulatornega 
organa, ki bo pooblaščen za nadzor in 
arbitražo v nadnacionalnih sporih, 
deloval pa bo tudi kot pritožbeni organ 
zoper sklepe nacionalnih regulatornih 
organov.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izraža željo po postopni ustanovitvi evropskega regulatornega 
organa.

Predlog spremembe 204
Mathieu Grosch

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Nacionalni regulativni organi bi 
morali vzpostaviti omrežje za okrepitev 
čezmejnega sodelovanja in izboljšanje 
razmer na trgu. To omrežje bi moralo v 
petih letih po začetku veljavnosti te 
direktive pripeljati do ustanovitve 
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evropskega regulativnega organa.

Or. en

Obrazložitev

Treba je okrepiti čezmejno sodelovanje, zato ni dovolj okrepiti sodelovanja med regulativnimi 
organi, temveč je treba ustanoviti evropski regulativni organ.

Predlog spremembe 205
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev lojalne konkurence 
med prevozniki v železniškem prometu je 
treba opravljanje prevoznih storitev 
ločevati od upravljanja objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev. 
Glede na to je nujno, da se ti dve vrsti 
dejavnosti upravljata neodvisno v 
različnih pravnih subjektih. Taka 
neodvisnost ne pomeni, da je treba za vsak 
objekt, potreben za izvajanje železniških 
storitev, ustanoviti ločen organ ali 
podjetje.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Konkurenca je lahko samo eno izmed sredstev za izpolnjevanje zahtev, ki jih je izrazila 
skupnosti in njeni predstavniki, in sama po sebi ne more biti cilj. Zamisel o spodbujanju 
storitev splošnega pomena obvezuje k preusmeritvi teh ciljev

Predlog spremembe 206
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev lojalne konkurence
med prevozniki v železniškem prometu je 
treba opravljanje prevoznih storitev 
ločevati od upravljanja objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev. 
Glede na to je nujno, da se ti dve vrsti 
dejavnosti upravljata neodvisno v 
različnih pravnih subjektih. Taka 
neodvisnost ne pomeni, da je treba za vsak 
objekt, potreben za izvajanje železniških 
storitev, ustanoviti ločen organ ali 
podjetje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Upravljanja objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, je bistvenega pomena za 
varne in zanesljive prevozne storitve: ne bi ga smeli razvezati ali ločiti od ključnih spoznanj in 
celostnega upravljanja železniškega sektorja, javna ali zasebna last pa zagotavlja odprt 
dostop in uporabo.

Predlog spremembe 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev lojalne konkurence 
med prevozniki v železniškem prometu je 
treba opravljanje prevoznih storitev 
ločevati od upravljanja objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev. 
Glede na to je nujno, da se ti dve vrsti 
dejavnosti upravljata neodvisno v
različnih pravnih subjektih. Taka 
neodvisnost ne pomeni, da je treba za vsak 
objekt, potreben za izvajanje železniških 
storitev, ustanoviti ločen organ ali 
podjetje.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 208
Georges Bach

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev lojalne konkurence 
med prevozniki v železniškem prometu je 
treba opravljanje prevoznih storitev 
ločevati od upravljanja objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev. 
Glede na to je nujno, da se ti dve vrsti 
dejavnosti upravljata neodvisno v 
različnih pravnih subjektih. Taka 
neodvisnost ne pomeni, da je treba za vsak 
objekt, potreben za izvajanje železniških 
storitev, ustanoviti ločen organ ali 
podjetje.

(22) Za zagotovitev lojalne konkurence 
med prevozniki v železniškem prometu je 
treba opravljanje prevoznih storitev in 
upravljanje objektov, potrebnih za 
izvajanje železniških storitev, voditi 
pregledno in nediskriminatorno. 
Regulatorni organ bo nadziral izvajanje 
tega preglednega in nediskriminatornega 
upravljanja na način, določen v členu 56.

Or. fr

Obrazložitev

Popolna ločitev prevoznih storitev ne bo nujno prinesla poštene konkurence med temi 
dejavnostmi. Povzroči lahko celo dodatne organizacijske stroške, povečanje birokracije ter 
dodatne upravne stroške. To bo negativno vplivalo na konkurenčnost železnic v primerjavi z 
drugimi vrstami prometa.

Predlog spremembe 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za  zagotovitev zanesljivih in 
primernih storitev je  treba poskrbeti, da 

(23) Za  zagotovitev zanesljivih in 
primernih storitev je  treba poskrbeti, da 



PE467.166v01-00 48/186 AM\870642SL.doc

SL

prevozniki v železniškem prometu ob 
vsakem času  izpolnjujejo nekatere zahteve 
v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo 
in strokovno usposobljenostjo.

prevozniki v železniškem prometu ob 
vsakem času  izpolnjujejo nekatere zahteve 
v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo, 
socialnimi standardi in strokovno 
usposobljenostjo.

Or. en

Predlog spremembe 210
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za  zagotovitev zanesljivih in 
primernih storitev je  treba poskrbeti, da 
prevozniki v železniškem prometu ob 
vsakem času  izpolnjujejo nekatere zahteve 
v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo 
in strokovno usposobljenostjo.

(23) Za zagotovitev zanesljivih in 
primernih storitev je  treba poskrbeti, da 
prevozniki v železniškem prometu ob 
vsakem času izpolnjujejo nekatere zahteve 
v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo 
ter uspešnim in konkurenčnim izidom.

Or. es

Obrazložitev

Zahteve za podjetja morajo zajemati tudi merljive dejavnike, kot so izidi, da bi se lahko 
določilo, ali nudijo zagotovljeno storitev ali ne.

Predlog spremembe 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za zaščito uporabnikov in tretjih oseb 
je pomembno zagotoviti, da so prevozniki 
v železniškem prometu dovolj zavarovani 
glede odgovornosti.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 212
Roberts Zīle

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za zaščito uporabnikov in tretjih oseb 
je pomembno zagotoviti, da so prevozniki 
v železniškem prometu dovolj zavarovani 
glede odgovornosti.

(24) Za zaščito uporabnikov in tretjih oseb 
je pomembno zagotoviti, da so prevozniki 
v železniškem prometu dovolj zavarovani 
glede odgovornosti. Treba bi bilo tudi 
omogočiti kritje odgovornosti v primeru 
nezgod z jamstvi, ki jih zagotovijo banke 
ali druga podjetja, vendar le, če je tako 
kritje ponujeno pod tržnimi pogoji, ne 
izvira iz državne pomoči in ne vsebuje 
elementov diskriminacije proti železniškim 
podjetjem. 

Or. en

Obrazložitev

Železniška podjetja lahko prosto izbirajo glede uporabe različnih možnosti zavarovanja 
civilne odgovornosti, saj so v različnih železniških omrežjih različne ravni tveganja. V mnogih 
državah članicah se možnosti, kot so kapitalska ustreznost in bančna jamstva, uspešno 
uporabljajo za kritje civilne odgovornosti. 

Predlog spremembe 213
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za zaščito uporabnikov in tretjih oseb 
je pomembno zagotoviti, da so prevozniki 
v železniškem prometu dovolj zavarovani 

(24) Za zaščito uporabnikov in tretjih oseb 
je bistveno zagotoviti, da so prevozniki v 
železniškem prometu dovolj zavarovani 
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glede odgovornosti. glede odgovornosti.

Or. es

Obrazložitev

Uporabniki in tretje strani bodo ustrezno zaščiteni samo, če bo to obvezujoče: beseda 
pomembno je preveč neopredeljena.

Predlog spremembe 214
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi 
moral tudi imeti obveznost  izpolnjevati 
nacionalne določbe in določbe Unije  o 
zagotavljanju železniškega prometa, 
uporabljene brez razlikovanja, ki 
prevozniku v železniškem prometu 
zagotavljajo popolnoma varno in ob 
ustreznem upoštevanju zdravstvenih in
socialnih pogojev ter pravic delavcev in 
potrošnikov opravljati njegovo  dejavnost 
na določenih razdaljah proge.

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi 
moral tudi imeti obveznost  izpolnjevati 
nacionalne določbe in določbe Unije  o 
zagotavljanju železniškega prometa, 
uporabljene brez razlikovanja, ki 
prevozniku v železniškem prometu 
zagotavljajo popolnoma varno in ob 
ustreznem upoštevanju zdravstvenih, 
socialnih in delovnih pogojev ter pravic 
delavcev do dostojnega dela in plačila ter
potrošnikov do zanesljivih storitev
opravljati njegovo  dejavnost na določenih 
razdaljah proge.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo je potrebno zaradi poudarka pravice do dostojnih delovnih pogojev, da bi 
preprečili socialni damping in upoštevali pravice potrošnikov do zanesljivih in cenovno 
sprejemljivih storitev. 

Predlog spremembe 215
Georges Bach

Predlog direktive
Uvodna izjava 25
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi 
moral tudi imeti obveznost  izpolnjevati 
nacionalne določbe in določbe Unije  o 
zagotavljanju železniškega prometa, 
uporabljene brez razlikovanja, ki 
prevozniku v železniškem prometu 
zagotavljajo popolnoma varno in ob 
ustreznem upoštevanju zdravstvenih in 
socialnih pogojev ter pravic delavcev in 
potrošnikov opravljati njegovo  dejavnost 
na določenih razdaljah proge.

(25) Vsi prevozniki v železniškem prometu 
bi morali tudi imeti obveznost izpolnjevati 
tako nacionalne določbe kot tudi določbe 
Unije o zagotavljanju železniškega 
prometa, uporabljene brez razlikovanja, ki 
prevoznikom v železniškem prometu 
zagotavljajo popolnoma varno in ob 
popolnem upoštevanju veljavnih 
obveznosti glede zdravstvenih in socialnih 
pogojev ter pravic delavcev in potrošnikov 
opravljati njihovo dejavnost na določenih 
odsekih proge.

Or. de

Obrazložitev

Prevozniki morajo v celoti spoštovati veljavne določbe glede zdravstvenega varstva, pravic 
delavcev in socialnih pogojev.

Predlog spremembe 216
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi 
moral tudi imeti obveznost izpolnjevati 
nacionalne določbe in določbe Unije o 
zagotavljanju železniškega prometa, 
uporabljene brez razlikovanja, ki 
prevozniku v železniškem prometu 
zagotavljajo popolnoma varno in ob 
ustreznem upoštevanju zdravstvenih in 
socialnih pogojev ter pravic delavcev in 
potrošnikov opravljati njegovo  dejavnost 
na določenih razdaljah proge.

(25) Vsi prevozniki v železniškem prometu 
bi morali tudi imeti obveznost izpolnjevati 
nacionalne določbe in določbe Unije o 
zagotavljanju železniškega prometa, 
uporabljene brez razlikovanja, ki 
prevoznikom v železniškem prometu 
zagotavljajo popolnoma varno in ob 
popolnem upoštevanju veljavnih 
obveznosti glede zdravstvenih in socialnih 
pogojev ter pravic delavcev in potrošnikov 
opravljati njihovo dejavnost na določenih 
razdaljah proge

Or. de
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Obrazložitev

Dokler se ne uvedejo zavezujoči, splošno veljavni in usklajeni standardi (kot so TSI), je treba 
še naprej uporabljati nacionalne določbe. Za varnost železnic je treba te določbe ne samo 
ustrezno ampak popolnoma upoštevati. Prevozniki ne bi smeli imeti diskrecijske pravice glede 
varnosti in zdravstvenega varstva. Poleg tega je bilo to napačno prevedeno (prim. z različico 
v francoskem jeziku: „le plein respect“).

Predlog spremembe 217
Iziaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi 
moral tudi imeti obveznost  izpolnjevati 
nacionalne določbe in določbe Unije  o 
zagotavljanju železniškega prometa, 
uporabljene brez razlikovanja, ki 
prevozniku v železniškem prometu 
zagotavljajo popolnoma varno in ob 
ustreznem upoštevanju zdravstvenih in 
socialnih pogojev ter pravic delavcev in 
potrošnikov opravljati njegovo  dejavnost 
na določenih razdaljah proge.

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi 
moral tudi imeti obveznost izpolnjevati 
nacionalne določbe in določbe Unije o 
zagotavljanju železniškega prometa, 
uporabljene brez razlikovanja, ki 
prevozniku v železniškem prometu 
zagotavljajo popolnoma varno in ob 
ustreznem upoštevanju zdravstvenih in 
socialnih pogojev ter pravic delavcev in 
potrošnikov opravljati njegovo dejavnost 
na vseh odsekih proge.

Or. es

Obrazložitev

Obvezno mora biti, da je treba pogoje izpolniti v vseh primerih. 

Predlog spremembe 218
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Še vedno velja, da se železniškim 
podjetjem odobritev licenc za vozni park 
prepogosto neupravičeno preprečuje, kar 
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izkrivlja dostop na trg. Zato je primerno, 
da se Evropski agenciji za železnice 
podelijo močna pooblastila. Komisija se 
torej poziva, naj kot del pregleda Uredbe 
(ES) št. 881/2004 razišče, ali se za to 
področje lahko razširi pooblastilo 
Evropski agenciji za železnice.

Or. nl

Obrazložitev

Prevozniki v železniškem prometu ne dostopajo vedno zlahka do železniških trgov držav 
članic. Načrtovani pregled uredbe o Evropski agenciji za železnice bi moral vsebovati tudi 
dodelitev večjih pooblastil za strožji nadzor nad ravnanjem držav članic, ki s svojo politiko 
licenciranja posredno preprečujejo dostop na trg, ter za ukrepanje proti temu ravnanju. 
Vključen je tudi poziv Komisiji, naj preuči to možnost.

Predlog spremembe 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev preglednosti in 
enakopravnega dostopa do železniške 
infrastrukture in z železnico povezanih 
storitev  vsem prevoznikom v železniškem 
prometu se vse potrebne informacije za 
uresničevanje pravic dostopa objavijo v 
programu omrežja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 220
Sabine Wils
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Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev preglednosti in 
enakopravnega dostopa do železniške 
infrastrukture in z železnico povezanih 
storitev  vsem prevoznikom v železniškem 
prometu se vse potrebne informacije za 
uresničevanje pravic dostopa objavijo v 
programu omrežja.

(27) Upravljavec infrastrukture bi moral 
zagotoviti in objaviti v programu omrežja 
informacije o pravici dostopa in pogojih 
za uporabo železniške infrastrukture, 
vključno z vsemi z železnico povezanimi 
storitvami za vse prevoznike v železniškem 
prometu.

Or. en

Obrazložitev

Jasnost in dostopnost iskanih informacij v programu omrežja omogočata preglednost in 
svobodo izbire za pošten in nediskriminatoren dostop za vse prosilce za železniško 
infrastrukturo, ki imajo licenco.

Predlog spremembe 221
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev preglednosti in 
enakopravnega dostopa do železniške 
infrastrukture in z železnico povezanih 
storitev  vsem prevoznikom v železniškem 
prometu se vse potrebne informacije za 
uresničevanje pravic dostopa objavijo v 
programu omrežja.

(27) Za zagotovitev preglednosti in 
enakopravnega dostopa do železniške 
infrastrukture in z železnico povezanih 
storitev vsem prevoznikom v železniškem 
prometu se vse potrebne informacije za 
uresničevanje pravic dostopa objavijo v 
programu omrežja, vključno s formati, ki 
so dostopni invalidom in osebam z 
omejeno mobilnostjo.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi doslednosti je pomembna skladnost s sklepi, sprejetimi v okviru drugih pobud, da bi se 
zagotovil večformatni dostop ter tako preprečila vsakršna diskriminacija invalidov.
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Predlog spremembe 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primerna ureditev dodeljevanja 
železniških infrastrukturnih zmogljivosti 
in konkurenca med prevozniki bosta 
privedli do večje uravnoteženosti med 
različnimi načini prevoza.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Spodbujanje optimalne uporabe 
železniške infrastrukture bo vodilo k 
znižanju stroškov, ki jih za družbo 
predstavlja promet.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 224
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Koncept primernih in učinkovitih 
cen (zelena knjiga Komisije iz leta 1996) 
bi bilo treba uporabiti zlasti pri 
obdavčevanju energije, internalizaciji 
zunanjih stroškov, davkih na dodano 
vrednost in drugih ekonomskih 
instrumentih. Politika bi morala izhajati 
iz cilja, da se ustavi nepoštena 
konkurenca, zaradi katere so bolj 
trajnostni načini prevoza v slabšem 
položaju. 

Or. en

Obrazložitev

Točka se sklicuje na belo knjigo Komisije o prometu (2011) in sicer na točko 39 o pametnem 
oblikovanju cen in obdavčevanju. Želimo, da Parlament ponovno izrazi svoje soglasje s temi 
načeli, kot nameravamo storiti tudi sami ob priliki pete bele knjige leta 2031.

Predlog spremembe 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Ureditev zaračunavanja uporabnin in 
dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti 
naj omogoča lojalno konkurenco pri 
zagotavljanju železniških prevoznih 
storitev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.
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Predlog spremembe 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ureditev dodeljevanja 
infrastrukturnih zmogljivosti prevoznikom 
v železniškem prometu daje jasne in 
dosledne spodbude, ki jih vodijo k 
racionalnim odločitvam.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Vsaka ureditev zaračunavanja 
uporabnin za uporabo infrastrukture bo 
za uporabnike pomenila ekonomsko 
sporočilo. Pomembno je, da so taka 
sporočila prevoznikom v železniškem 
prometu dosledna in da jih vodijo k 
razumnim odločitvam.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.
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Predlog spremembe 228
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Vsaka ureditev zaračunavanja 
uporabnin za uporabo infrastrukture bo za 
uporabnike pomenila ekonomsko 
sporočilo. Pomembno je, da so taka 
sporočila prevoznikom v železniškem 
prometu dosledna in da jih vodijo k 
razumnim odločitvam.

(35) Vsaka ureditev zaračunavanja 
uporabnin za uporabo infrastrukture bo za 
uporabnike pomenila ekonomsko 
sporočilo. Pomembno je, da so taka 
sporočila prevoznikom v železniškem 
prometu dosledna in jasna in da jih vodijo 
k razumnim in trajnostnim odločitvam.

Or. en

Predlog spremembe 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zaželeno je, da bi se prevoznike v 
železniškem prometu in upravljavce 
železniške infrastrukture spodbujalo k 
zmanjševanju motenj na omrežju in 
večanju njegove učinkovitosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno čitljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 230
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 37
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zaželeno je, da bi se prevoznike v 
železniškem prometu in upravljavce 
železniške infrastrukture spodbujalo k 
zmanjševanju motenj na omrežju in 
večanju njegove učinkovitosti.

(37) Merila za dodeljevanje pogodbe za
prevoznike v železniškem prometu in 
upravljavce železniške infrastrukture 
morajo vključevati prizadevanja za 
zmanjševanje motenj na omrežju in
izboljšanju njegove učinkovitosti.

Or. es

Obrazložitev

Zmanjševanje motenj mora biti eno izmed meril za učinkovitost in izboljšanje za prevoznike v 
železniškem prometu in upravljavce železniške infrastrukture. Zgolj spodbude so preveč 
odvisne od dobre volje posameznika.

Predlog spremembe 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Države članice bi morale imeti 
možnost, da kupcem železniških prevoznih 
storitev omogočijo neposredno udeležbo v 
postopku dodeljevanja infrastrukturnih 
zmogljivosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 232
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 38



PE467.166v01-00 60/186 AM\870642SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Države članice bi morale imeti 
možnost, da kupcem železniških prevoznih 
storitev omogočijo neposredno udeležbo v 
postopku dodeljevanja infrastrukturnih 
zmogljivosti.

(38) Države članice bi lahko le 
prevoznikom, ki so pridobili licenco, 
omogočile nakup železniških storitev za 
neposredno udeležbo v postopku 
dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Pravico do vložitve prošnje in do dostopa do železniških storitev bi morali imeti le prevozniki, 
ki so pridobili licenco, saj so prejeli potrdilo, da so sposobni zagotoviti polno skladnost z 
integriranimi določbami o varnosti.

Predlog spremembe 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Pomembno je upoštevati poslovne 
zahteve tako prosilcev za dodelitev 
infrastrukturnih zmogljivosti kot 
upravljavca železniške infrastrukture.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 234
Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Uvodna izjava 40 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40 a) Prosilce, ki ponujajo storitve
prevoza tovora na posameznem vagonu, 
se mora spodbujati k razširitvi trga za 
nove stranke v železniškem prometu. Zato 
je pomembno, da upravljavec 
infrastrukture pri dodeljevanju 
zmogljivosti te prosilce upošteva, da bi 
lahko imeli v polni meri koristi od tega 
pravnega okvira in da bi razširili delež 
železniškega trga v novih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Postopek dodeljevanja 
infrastrukturnih zmogljivosti mora 
preprečevati čezmerne omejitve želja 
prevoznikov, ki so imetniki pravice do 
uporabe infrastrukture ali želijo take 
pravice pridobiti za razvoj svojega 
poslovanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 50
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Pomembno je zagotoviti boljše 
usklajevanje ureditev dodeljevanja 
infrastrukturnih zmogljivosti, da bi se 
povečala privlačnost železnice za promet, 
ki uporablja omrežje več kot enega 
upravljavca infrastrukture, zlasti za 
mednarodni promet.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Pomembno je zagotoviti boljše 
usklajevanje ureditev dodeljevanja 
infrastrukturnih zmogljivosti, da bi se 
povečala privlačnost železnice za promet, 
ki uporablja omrežje več kot enega 
upravljavca infrastrukture, zlasti za 
mednarodni promet.

(50) Pomembno je zagotoviti boljše 
usklajevanje ureditev dodeljevanja 
infrastrukturnih zmogljivosti, da bi se 
povečala privlačnost železnice za promet, 
ki uporablja omrežje več kot enega 
upravljavca infrastrukture, zlasti za 
mednarodni promet. V tem kontekstu je 
zaželena morebitna ustanovitev 
evropskega regulatornega organa.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja interes za postopno ustanovitev evropskega regulatornega 
organa.

Predlog spremembe 238
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Predlog direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Pomembno je zmanjšati izkrivljanje 
konkurence, ki lahko nastane med 
železniškimi infrastrukturami ali med 
različnimi načini prevoza zaradi velikih 
razlik v načelih zaračunavanja 
uporabnine.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Zaželeno je opredeliti tiste sestavne 
dele infrastrukturnih storitev, ki so za 
prevoznika bistvene pri zagotavljanju 
prevoznih storitev in so zagotovljene v 
zameno za najnižje cene dostopa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 53
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Naložbe v železniško infrastrukturo so 
potrebne , ureditev zaračunavanja 
uporabnin za uporabo infrastrukture pa 
spodbuja upravljavce železniške 
infrastrukture, da ustrezne naložbe
naredijo ekonomsko privlačne.

(53) Povečane naložbe v železniško 
infrastrukturo, zlasti obstoječo, so 
potrebne, ureditev zaračunavanja 
uporabnin za uporabo infrastrukture pa 
spodbuja upravljavce železniške 
infrastrukture, da ustrezne naložbe naredijo 
ekonomsko privlačne in trajnostne z 
okoljskega vidika.

Or. en

Predlog spremembe 241
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Pri odločitvah na področju prevozov 
je zaželeno zagotoviti, da se upoštevajo 
zunanji stroški in da zaračunavanje 
uporabnin za uporabo infrastrukture lahko 
prispeva k ponotranjenju zunanjih stroškov 
na usklajen in uravnotežen način pri vseh 
načinih prevoza  .

(55) Pri odločitvah na področju prevozov 
je zaželeno zagotoviti, da se upoštevajo 
zunanji stroški na svetovni ravni in da 
zaračunavanje uporabnin za uporabo 
infrastrukture lahko prispeva k 
ponotranjenju zunanjih stroškov na 
usklajen in uravnotežen način pri vseh 
načinih prevoza  .

Or. es

Obrazložitev

Pri izračunu zunanjih stroškov železniške infrastrukture je treba upoštevati svetovne poslovne 
vzorce. V primeru, da se to ne stori, se lahko optimizacije uresničijo lokalno (izboljšanje 
zunanjih stroškov na lokalni ravni), kar pa ima negativen vpliv na zunanje stroške na evropski 
ravni (na primer zato, ker je treba uporabljati daljše ali bolj obremenjene odseke).

Predlog spremembe 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 56
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Pomembno je zagotoviti, da so 
uporabnine za domači in  mednarodni 
promet takšne, da železniškemu prometu 
omogočijo zadovoljiti potrebe trga; zato se 
uporabnina za uporabo infrastrukture 
določi glede na stroške, ki nastanejo 
neposredno zaradi izvajanja železniških 
prevoznih storitev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Železniška infrastruktura je naravni 
monopol. Zato je upravljavcem 
infrastrukture treba zagotoviti spodbude 
za zmanjševanje stroškov in učinkovito 
upravljanje svoje infrastrukture.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 244
Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Uvodna izjava 58 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) Da bi se povečal delež prevoza 
potnikov in blaga v železniškem prometu v 
primerjavi z drugimi načini prevoza, je 
zaželeno, da države članice pri 
internalizaciji zunanjih stroškov 
zagotovijo, da diferencirane dajatve 
nimajo negativnih vplivov na finančno 
ravnovesje upravljavca infrastrukture. Če 
bi upravljavec infrastrukture vseeno 
utrpel škodo zaradi te diferenciacije, se 
priporoča, da države članice razliko 
uravnajo ob upoštevanju pravil o državni 
pomoči.

Or. nl

Predlog spremembe 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Razvoj železniškega prevoza bi bilo 
treba doseči  med drugim s pomočjo 
razpoložljivih instrumentov Unije  in brez 
poseganja v že postavljene prednostne 
naloge.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 246
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 59
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Razvoj železniškega prevoza bi bilo 
treba doseči  med drugim s pomočjo 
razpoložljivih instrumentov Unije  in brez 
poseganja v že postavljene prednostne 
naloge.

(59) Trajnostni razvoj železniškega 
prevoza bi bilo treba doseči med drugim s 
pomočjo razpoložljivih instrumentov Unije 
in brez poseganja v že postavljene 
prednostne naloge.

Or. en

Obrazložitev

Skladno z navedbo, da izboljšanje železniškega prevoza ne bi smelo posegati v že določene 
prednostne naloge, sedaj na primer časovni načrt za gospodarstvo z nizkimi emisijami 
ogljikovega dioksida do leta 2050 in reševanje izzivov podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Zaželeno je, da se prevoznikom v 
železniškem prometu in upravljavcem 
železniške infrastrukture zagotovijo 
spodbude za čim večje zmanjševanje 
motenj omrežja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 248
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 61
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Zaželeno je, da se prevoznikom v 
železniškem prometu in upravljavcem 
železniške infrastrukture zagotovijo
spodbude za čim večje zmanjševanje 
motenj omrežja.

(61) Prevoznikom v železniškem prometu 
in upravljavcem železniške infrastrukture
je treba naložiti, naj zagotovijo 
zmanjševanje motenj omrežja.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predlogom spremembe uvodne izjave 37.

Predlog spremembe 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Dodeljevanje infrastrukturnih 
zmogljivosti je za upravljavca 
infrastrukture strošek, za katerega se 
zahteva plačilo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del 
uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Učinkovito upravljanje ter pravična in 
enakopravna uporaba železniške 

(63) Učinkovito upravljanje ter pravična in 
enakopravna uporaba železniške 
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infrastrukture zahtevata ustanovitev 
regulatornega organa, ki nadzoruje
uporabo pravil , določenih v tej direktivi, in 
deluje kot pritožbeni organ, ne glede na 
možnost sodne revizije.

infrastrukture zahtevata ustanovitev 
regulatornih organov, ki nadzorujejo
uporabo pravil , določenih v tej direktivi, in 
delujejo kot pritožbeni organ, ne glede na 
možnost sodne revizije.

Or. fr

Obrazložitev

Podrobnejša opredelitev besedila.

Predlog spremembe 251
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Ob zagotavljanju celovitosti 
notranjega trga so potrebni posebni ukrepi, 
ki omogočajo upoštevanje določenega
geopolitičnega in zemljepisnega položaja 
nekaterih držav članic ter posebne 
organiziranosti  železniškega sektorja v 
različnih državah članicah.

(64) Ob zagotavljanju celovitosti 
notranjega trga so potrebni posebni ukrepi, 
ki omogočajo upoštevanje posebnega
geopolitičnega in zemljepisnega položaja 
ter posebne organiziranosti železniškega 
sektorja v različnih državah članicah.

Or. es

Obrazložitev

Cilj je izboljšati besedilo, saj se lahko dva vidika združita v enega.

Predlog spremembe 252
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Komisijo bi bilo treba pooblastiti za 
sprejetje prilog k tej direktivi. Ker so 
navedeni ukrepi splošne narave in so 

črtano
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namenjeni spreminjanju nebistvenih 
elementov te direktive, jih je treba sprejeti 
kot delegirane akte v skladu s členom 290 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Priloge k tej direktivi vsebujejo bistvene elemente, ki ne sodijo pod določbe člena 290 
Pogodbe, zato se za njihovo spremembo uporablja postopek soodločanja.

Predlog spremembe 253
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
časovne roke, določene v delu B Priloge 
XI, znotraj katerih se morajo države 
članice uskladiti s predhodnimi direktivami 
–

(71) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
časovne roke, določene v delu B Priloge 
XI, znotraj katerih se morajo države 
članice uskladiti s predhodnimi 
direktivami, in ne v točko 34 
Medinstitucionalnega sporazuma, 
povezano s korelacijskimi tabelami, tudi 
kar zadeva morebitno imenovanje 
koordinatorja za prenos, kadar je to 
ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo spoštovati obe določbi: roke za prenos in oblikovanje korelacijskih 
tabel v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom, ki bo omogočal boljšo pripravo 
zakonodaje in lažji nadzor Evropske komisije pri ocenjevanju, ali gre za popolno skladnost z 
obstoječimi določbami.

Predlog spremembe 254
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poglavje II se ne uporablja za 
prevoznike v železniškem prometu, katerih 
dejavnost je omejena samo na mestni, 
primestni ali regionalni promet.

1. Ta direktiva se uporablja za prevoznike 
v železniškem prometu, ki opravljajo 
domače in mednarodne železniške 
storitve, z izjemo drugih vrst železniškega 
prevoza, kot so podzemne železnice ali 
tramvaji.

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev področja uporabe je bistvena, saj ta izjava upošteva, da se regionalne in 
primestne storitve večkrat izvajajo na infrastrukturi železniškega omrežja, izvajalci pa so 
prevozniki v železniškem prometu.

Predlog spremembe 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poglavje II se ne uporablja za 
prevoznike v železniškem prometu, katerih 
dejavnost je omejena samo na mestni, 
primestni ali regionalni promet.

1. Poglavje II se ne uporablja za 
prevoznike v železniškem prometu, katerih 
dejavnost je omejena samo na mestni, 
primestni ali regionalni potniški promet in 
prevoz blaga.

Or. en

Predlog spremembe 256
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko iz uporabe 
Poglavja III izvzamejo:

2. Države članice lahko v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo o pogojih varnega 
obratovanja iz uporabe Poglavja III 
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izvzamejo:

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica je vendarle dolžna zagotoviti spoštovanje vseh obstoječih predpisov o 
varnosti in opravljanju železniških storitev v okviru svoje nacionalne zakonodaje, četudi gre 
za dopustitev izjem.

Predlog spremembe 257
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prevoznike v železniškem prometu, ki 
izvajajo izključno potniški prevoz v 
neodvisni lokalni in regionalni železniški 
infrastrukturi;

(a) prevoznike v železniškem prometu, ki 
izvajajo izključno potniški prevoz ali 
prevoz blaga v neodvisni lokalni in 
regionalni železniški infrastrukturi;

Or. en

Obrazložitev

Lokalna neodvisna železniška omrežja se lahko uporabijo tako za potniški kot tovorni promet, 
izvajalec pa mora biti prevoznik v železniškem prometu.

Predlog spremembe 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prevoznike v železniškem prometu, ki 
izvajajo izključno potniški prevoz v 
neodvisni lokalni in regionalni železniški 
infrastrukturi;

(a) prevoznike v železniškem prometu, ki 
izvajajo izključno potniški prevoz in 
prevoz blaga v neodvisni lokalni in 
regionalni železniški infrastrukturi;

Or. en
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Predlog spremembe 259
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prevoznike v železniškem prometu, ki 
izvajajo izključno mestni ali primestni 
potniški promet;

(b) prevoznike v železniškem prometu, ki 
izvajajo izključno mestni ali primestni 
potniški promet na omrežju, ki ga sicer 
uporablja le en prevoznik v železniškem 
prometu, za katerega ne veljajo določbe iz 
odstavka 1, dokler želijo poleg tega 
prevoznika zmogljivosti na omrežju 
uporabljati drugi prosilci;

Or. en

Obrazložitev

Če za železniško omrežje ne veljajo določbe iz odstavka 1, je lahko edini prevoznik, ki na njem 
opravlja storitve, izvzet iz zahtev, zlasti kar zadeva zavarovanje, kadar se na isto železniško 
omrežje nanašajo dodatne prošnje za zmogljivosti.

Predlog spremembe 260
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prevoznike v železniškem prometu, ki 
izvajajo izključno  regionalni železniški 
prevoz blaga;

(c) prevoznike v železniškem prometu, ki 
izvajajo izključno regionalni železniški 
prevoz blaga na omrežju, ki ga sicer 
uporablja le en prevoznik v železniškem 
prometu, za katerega ne veljajo določbe iz 
odstavka 1, dokler želijo poleg tega 
prevoznika zmogljivosti na omrežju 
uporabljati drugi prosilci;

Or. en
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Obrazložitev

Če za železniško omrežje ne veljajo določbe iz odstavka 1, je lahko edini prevoznik, ki na njem 
opravlja storitve, izvzet iz zahtev, zlasti kar zadeva zavarovanje, kadar se na isto železniško 
omrežje nanašajo dodatne prošnje za zmogljivosti.

Predlog spremembe 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) Države članice lahko iz uporabe 
poglavij II, III in IV izvzamejo železniško 
infrastrukturo, ki ima tirno širino, ki se 
razlikuje od tirne širine glavnega 
železniškega omrežja v Uniji, ter ki je 
neodvisna in se uporablja le za regionalni 
prevoz blaga.

Or. en

Obrazložitev

Podjetja, ki so bila ustanovljena na podlagi člena 1 Direktive 2001/14/ES, se zaradi svoje 
strukture in poslovnih interesov razlikujejo od podjetij, ki sodijo med glavno infrastrukturo in 
izvajalce storitev v državah članicah. Zakonodaja EU ne sme ovirati in oteževati poslovnih 
dejavnosti regionalnih upravljavcev širokotirnih prog, ki za regijo in lokalno gospodarstvo 
predstavljajo dodatno ekonomsko in družbeno vrednost. Države članice bi morale te vrste 
železniških prog in upravljavcev izvzeti iz poglavij II, III in IV ter imeti določeno svobodo pri 
sprejemanju posameznih odločitev glede posebnih pogojev za nekatera podjetja.

Predlog spremembe 262
Roberts Zīle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Države članice lahko iz uporabe člena 
31(5) izvzamejo vozila, s katerimi se 
opravlja prevoz ali so namenjena prevozu 
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iz tretjih držav ali v tretje države na tirni 
širini, ki se razlikuje od tirne širine 
glavnega železniškega omrežja v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 263
Zigmantas Balčytis

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko za vlakovne poti, ki 
se določijo v sodelovanju z upravljavci 
infrastrukture iz tretjih držav na omrežju 
s tirno širino, ki se razlikuje od glavnega 
železniškega omrežja v Uniji, določijo 
časovna obdobja in roke za časovni 
razpored postopka dodeljevanja, ki se 
razlikujejo od tistih v členu 43(1), točki 
4(b) Priloge VIII in Prilogi IX.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva poseben položaj baltskih držav pri upravljanju svojih tirnic v 
širini 1520mm, ki se razlikuje od širine v preostalem omrežju Evropske unije.

Predlog spremembe 264
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) lokalna in regionalna neodvisna 
omrežja, ki za potniški promet uporabljajo 
železniško infrastrukturo;

(a) lokalna in regionalna neodvisna 
omrežja, ki za potniški promet uporabljajo 
železniško infrastrukturo, in prevoznike v 
železniškem prometu, ki upravljajo vlake 
na teh omrežjih;
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Or. en

Obrazložitev

Dopolnitev in pojasnilo področja uporabe možnih izjem.

Predlog spremembe 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) lokalna in regionalna neodvisna
omrežja, ki za potniški promet uporabljajo 
železniško infrastrukturo;

(a) lokalna in regionalna neodvisna 
omrežja, ki za potniški promet in prevoz 
blaga uporabljajo železniško 
infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 266
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omrežja, ki so namenjena samo 
obratovanju mestnega in primestnega 
železniškega  potniškega prometa;

(b) omrežja, katera za obratovanje 
mestnega in primestnega železniškega 
potniškega prometa uporablja le en 
prevoznik v železniškem prometu, za 
katerega ne veljajo določbe iz odstavka 1, 
dokler želi poleg tega prevoznika 
zmogljivosti na tem omrežju uporabljati 
drug prosilec;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev tega, katere vrste regionalnega potniškega omrežja in storitev so lahko izvzete, če 
zanje ne veljajo določbe iz odstavka 1.
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Predlog spremembe 267
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omrežja, ki so namenjena samo 
obratovanju mestnega in primestnega 
železniškega  potniškega prometa;

(b) omrežja, ki se uporabljajo samo za 
obratovanje mestnega in primestnega 
železniškega potniškega prometa;

Or. en

Predlog spremembe 268
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zasebno železniško infrastrukturo, ki jo 
uporablja izključno njen lastnik za lastne 
prevoze blaga;

(d) železniško infrastrukturo v zasebni 
lasti, ki jo uporabljata izključno njen 
lastnik za lastne prevoze blaga in zadevni 
prevoznik v železniškem prometu;

Or. en

Obrazložitev

Dopolnitev in pojasnitev te izjeme.

Predlog spremembe 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta direktiva se ne uporablja za
prevoznike v železniškem prometu, ki 

4. Ta direktiva se ne uporablja za prevoze
pod Rokavskim prelivom in podjetja, ki te 
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zagotavljajo izključno izmenične prevoze 
za prevoz cestnih vozil skozi predor pod 
Rokavskim prelivom in prevoze v obliki 
izmeničnih prevozov za prevoz cestnih 
vozil skozi predor pod Rokavskim 
prelivom , razen iz členov 6(1), 10, 11, 12 
in 28.

prevoze opravljajo, razen tistih iz členov 
6(1), 10, 11, 12 in 28.

Or. fr

Obrazložitev

Sedanje smernice niso primerne za predor pod Rokavskim prelivom, ki je zgrajen po 
zasebnem pravno-finančnem modelu in temelji na samofinanciranju brez uporabe javnih 
sredstev ter na nenehnem prizadevanju za učinkovitost in vstop novih izvajalcev. Ta predlog 
spremembe poenostavlja in pojasnjuje izjemo za prevoze skozi predor.

Predlog spremembe 270
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ 
pomeni vsak organ ali podjetje, ki je 
pristojen(-no) zlasti za vzpostavitev , 
upravljanje  in vzdrževanje železniške 
infrastrukture , vključno z upravljanjem
prometa, krmiljenjem in usmerjanjem ter
signalizacijo ; naloge upravljavca
železniške infrastrukture na železniškem 
omrežju ali na delu omrežja so lahko 
dodeljene različnim organom ali 
podjetjem;

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ 
pomeni vsak organ ali podjetje, katerega 
naloge vključujejo vzpostavitev, 
upravljanje in vzdrževanje železniške 
infrastrukture ter vlaganje vanjo, 
varnostna vprašanja, upravljanje prometa, 
krmiljenje in usmerjanje, signalizacijo ter s 
tem povezana vprašanja; upravljavec 
železniške infrastrukture sprejme 
odločitve o določitvi vlakovnih poti, oceni 
razpoložljivosti in posledični dodelitvi 
vlakovnih poti, vključno s skladnim 
določanjem in pobiranjem uporabnin za 
uporabo infrastrukture;

Or. en

Obrazložitev

Vse s tem povezane glavne naloge – vključno z dodelitvijo vlakovnih poti kot končne faze 
upravljanja, da bi prevoznikom v železniškem prometu, ki so pridobili licenco, zagotovili 
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varno in zanesljivo delovanje na omrežju – so naloge upravljavca infrastrukture. Ta je 
odgovoren tudi za izbor obratovalnega načina.

Predlog spremembe 271
Peter van Dalen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ 
pomeni vsak organ ali podjetje, ki je 
pristojen(-no) zlasti za vzpostavitev , 
upravljanje  in vzdrževanje železniške 
infrastrukture , vključno z upravljanjem 
prometa, krmiljenjem in usmerjanjem ter 
signalizacijo ; naloge upravljavca 
železniške infrastrukture na železniškem 
omrežju ali na delu omrežja so lahko 
dodeljene različnim organom ali 
podjetjem;

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ 
pomeni vsak organ ali podjetje (ki v 
nobenem primeru ni del podjetja iz 
odstavka (1) tega člena oziroma s takim 
podjetjem ni neposredno ali posredno 
povezan), ki je pristojen(-no) zlasti za 
vzpostavitev , upravljanje in vzdrževanje 
železniške infrastrukture , vključno z 
upravljanjem prometa, krmiljenjem in 
usmerjanjem ter signalizacijo; naloge 
upravljavca železniške infrastrukture na 
železniškem omrežju ali na delu omrežja 
so lahko dodeljene različnim organom ali 
podjetjem;

Or. nl

Predlog spremembe 272
Debora Serracchiani

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ 
pomeni vsak organ ali podjetje, ki je 
pristojen(-no) zlasti za vzpostavitev , 
upravljanje  in vzdrževanje železniške 
infrastrukture , vključno z upravljanjem 
prometa, krmiljenjem in usmerjanjem ter 
signalizacijo ; naloge upravljavca 
železniške infrastrukture na železniškem 
omrežju ali na delu omrežja so lahko 

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ 
pomeni vsak organ ali podjetje, ki je 
pristojen(-no) zlasti za vzpostavitev , 
upravljanje  in vzdrževanje železniške 
infrastrukture , vključno z upravljanjem 
prometa, krmiljenjem in usmerjanjem ter 
signalizacijo; glavne naloge upravljavca 
železniške infrastrukture so: odločanje o 
dodeljevanju vlakovnih poti, vključno z 
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dodeljene različnim organom ali 
podjetjem;

opredelitvijo in oceno razpoložljivosti in 
dodeljevanjem posameznih vlakovnih poti, 
odločanje o zaračunavanju uporabnin za 
uporabo infrastrukture, vključno z 
določanjem in pobiranjem uporabnin, ter 
odločanje o naložbah v infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 273
Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ 
pomeni vsak organ ali podjetje, ki je 
pristojen(-no) zlasti za vzpostavitev , 
upravljanje  in vzdrževanje železniške 
infrastrukture , vključno z upravljanjem 
prometa, krmiljenjem in usmerjanjem ter 
signalizacijo ; naloge upravljavca 
železniške infrastrukture na železniškem 
omrežju ali na delu omrežja so lahko 
dodeljene različnim organom ali 
podjetjem;

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ 
pomeni vsak organ ali podjetje, ki je 
pristojen(-no) zlasti za vzpostavitev, 
upravljanje  in vzdrževanje železniške 
infrastrukture, vključno z upravljanjem 
prometa, krmiljenjem in usmerjanjem ter 
signalizacijo; naloge upravljavca 
železniške infrastrukture na železniškem 
omrežju ali na delu omrežja so lahko 
dodeljene različnim organom ali 
podjetjem; to so: sprejemanje odločitev za 
dodeljevanje odsekov proge, tudi 
opredelitev in ocena razpoložljivosti ter 
dodeljevanje določenih odsekov proge, 
sprejemanje odločitev o pristojbinah za 
uporabo infrastrukture, tudi njihova 
določitev in pobiranje, ne glede na 
odločbe člena 29(1) ter naložbe v 
infrastrukturo;

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža naklonjenost poročevalke do prenosu opredelitve ključnih 
dejavnosti iz Priloge II v razdelek besedila z opredelitvijo termina upravljavec infrastrukture. 
Vanj je vključeno tudi sklicevanje na člen 29(1) o ustanavljanju, opredelitvi in pobiranju 
pristojbin, ki predvideva, da državni parlamenti določajo pristojbine, kjer je to dovoljeno z 
ustavo (glej predlog spremembe člena 29(1)).
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Predlog spremembe 274
Peter van Dalen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „regulatorni organ“ je organ, ki v 
državi članici nadzoruje pravilno uporabo 
zadevnih uredb, ki ni udeležen pri 
oblikovanju politik in ki je popolnoma 
ločen od podjetij, zlasti tistih iz odstavkov 
(1) in (2), ter od služb, ki v tej državi 
članici oblikujejo politike;

Or. nl

Predlog spremembe 275
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) „Neodvisnost ustanov” pomeni 
ločitev na dve ločeni pravni enoti, ki nista 
v lasti istega podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5) „mednarodna storitev potniškega“ 
prometa‘ pomeni storitev potniškega 
prometa, v okviru katere vlak prečka 

5) „mednarodna storitev potniškega“ 
prometa‘ pomeni storitev potniškega 
prometa, v okviru katere vlak prečka 
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najmanj eno mejo države članice, pri čemer 
je glavni namen storitve prevoz potnikov 
med postajami, ki se nahajajo v različnih 
državah članicah; vlak je lahko sklenjen 
in/ali razdeljen in različni deli imajo lahko 
različen odhodni ali namembni kraj, pod 
pogojem, da vsi vagoni prečkajo najmanj 
eno mejo;

najmanj eno mejo države članice, pri čemer 
je glavni namen storitve prevoz potnikov 
med postajami, ki se nahajajo v različnih 
državah članicah; vlak je lahko sklenjen 
in/ali razdeljen in različni deli imajo lahko 
različen odhodni ali namembni kraj, pod 
pogojem, da vsi vagoni prečkajo najmanj 
eno mejo; mestne, primestne in regionalne 
čezmejne prometne storitve, ki se 
opravljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 
1370/2007, se ne obravnavajo kot storitve 
mednarodnega potniškega prometa;

Or. fr

Obrazložitev

Mestnih, primestnih in regionalnih čezmejnih prometnih storitev, ki se opravljajo v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1370/2007, se ne bi smelo obravnavati kot storitve mednarodnega potniškega 
prometa, saj izpolnjujejo iste pogoje in zadovoljujejo iste lokalne potrebe kakor druge vrste 
mestnih, primestnih in regionalnih prevozov;

Predlog spremembe 277
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5) „mednarodna storitev potniškega“ 
prometa‘ pomeni storitev potniškega 
prometa, v okviru katere vlak prečka 
najmanj eno mejo države članice, pri čemer 
je glavni namen storitve prevoz potnikov 
med postajami, ki se nahajajo v različnih 
državah članicah; vlak je lahko sklenjen 
in/ali razdeljen in različni deli imajo lahko 
različen odhodni ali namembni kraj, pod 
pogojem, da vsi vagoni prečkajo najmanj 
eno mejo;

5) „mednarodna storitev potniškega“ 
prometa‘ pomeni storitev potniškega 
prometa, v okviru katere vlak prečka 
najmanj eno mejo države članice, pri čemer 
je glavni namen storitve prevoz potnikov 
med postajami, ki se nahajajo v različnih 
državah članicah; izjema je regionalni 
promet v čezmejni regiji; vlak je lahko 
sklenjen in/ali razdeljen in različni deli 
imajo lahko različen odhodni ali namembni 
kraj, pod pogojem, da vsi vagoni prečkajo 
najmanj eno mejo;

Or. fr
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Obrazložitev

Pojem „regije" je treba razlagati v zemljepisnem smislu.

Predlog spremembe 278
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „mestni in primestni promet“ pomeni 
prevozne storitve za zadovoljevanje 
prevoznih potreb mestnega središča ali 
urbane aglomeracije , vključno  prevoznih 
potreb med takim središčem ali urbano 
aglomeracijo in okoliškimi območji;

(6) „mestni in primestni promet“ pomeni 
storitve železniškega prevoza na omrežju, 
ki ne sodi med druge vrste železniškega 
prevoza, kot so podzemne železnice ali 
tramvaji, za zadovoljevanje prevoznih 
potreb mestnega središča ali urbane 
aglomeracije , vključno prevoznih potreb 
med takim središčem ali urbano 
aglomeracijo in okoliškimi območji;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev je potrebna, da bi opredelili zadevna železniška omrežja in storitve na njih. 

Predlog spremembe 279
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7) „regionalni promet“ pomeni prevozne 
storitve za zadovoljevanje prevoznih 
potreb regije.

7) „regionalni promet“ pomeni prevozne 
storitve za zadovoljevanje prevoznih 
potreb ene ali več regij države članice ali 
čezmejnih regij med dvema državama 
članicama.

Or. fr
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Obrazložitev

Pojem "regije" je treba razlagati v zemljepisnem smislu.

Predlog spremembe 280
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „tranzit“ pomeni prečkanje ozemlja 
Unije  brez natovarjanja ali raztovarjanja
blaga in/ali brez pobiranja ali odlaganja
potnikov na ozemlju Unije ;

(8) „tranzit“ pomeni prevoz blaga in/ali 
potnikov, katerih začetna in končna 
postaja ne ležita na ozemlju Unije;

Or. en

Predlog spremembe 281
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12) „prosilec“ pomeni prevoznika v 
železniškem prometu in druge fizične ali 
pravne osebe, kot so pristojni organi po 
Uredbi (ES) št. 1370/2007 in prevozniki 
tovora, špediterji in prevozniki v 
kombiniranem prometu , ki imajo interes 
na podlagi javne službe ali komercialni 
interes za pridobitev infrastrukturnih 
zmogljivosti ;

12) „prosilec“ pomeni prevoznika v 
železniškem prometu in druge fizične ali 
pravne osebe, kot so pristojni organi po 
Uredbi (ES) št. 1370/2007 in prevozniki 
tovora, špediterji in prevozniki v 
kombiniranem prometu , ki imajo interes 
na podlagi javne službe ali komercialni 
interes za pridobitev infrastrukturnih 
zmogljivosti, če to zahtevajo nacionalne 
določbe;

Or. fr

Obrazložitev

Prevoznikom v železniškem prometu je treba prepustiti nalogo, da organizirajo svoj načrt 
prevozov, državam članicam pa omogočiti, da opredelijo načine za določitev upravičenih 
prosilcev.
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Predlog spremembe 282
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „prosilec“ pomeni prevoznika v 
železniškem prometu in druge fizične ali 
pravne osebe, kot so pristojni  organi po 
Uredbi (ES) št. 1370/2007 in prevozniki 
tovora, špediterji in prevozniki v 
kombiniranem prometu , ki imajo interes 
na podlagi javne službe ali komercialni 
interes za pridobitev infrastrukturnih 
zmogljivosti ;

(12) „prosilec“ pomeni prevoznika v 
železniškem prometu, ki je pridobil licenco 
in ima interes na podlagi javne službe ali 
komercialni interes za pridobitev 
infrastrukturnih zmogljivosti za 
opravljanje železniških storitev;

Or. en

Obrazložitev

Glede na zahtevno in posebno tehnično znanje, rezervne zmogljivosti in potrebno skladnost 
pri dodeljevanju zmogljivosti v omrežju za preprečevanje nepravilne uporabe ali prakse 
trgovanja s tiri, je lahko pooblaščeni prosilec prevoznik v železniškem prometu, ki je pridobil 
licenco. Možni prosilci so lahko le prevozniki v železniškem prometu, vsaka dodatna razširitev 
prosilcev, ki bi na primer vključevala špediterje ali dobavitelje paketne pošte, pa ni skladna z 
določbo člena 15 uredbe EU št. 913/2010.

Predlog spremembe 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12) „prosilec“ pomeni prevoznika v 
železniškem prometu in druge fizične ali 
pravne osebe, kot so pristojni  organi po 
Uredbi (ES) št. 1370/2007 in prevozniki 
tovora, špediterji in prevozniki v 
kombiniranem prometu , ki imajo interes 
na podlagi javne službe ali komercialni 
interes za pridobitev infrastrukturnih 

12) „prosilec“ pomeni prevoznika z 
dovoljenjem v železniškem prometu in v 
državah članicah, ki predvidevajo to 
možnost, druge fizične ali pravne osebe, 
kot so pristojni organi po Uredbi (ES) št. 
1370/2007 in prevozniki tovora, špediterji 
in prevozniki v kombiniranem prometu, ki 
imajo interes na podlagi javne službe ali 
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zmogljivosti ; komercialni interes za pridobitev 
infrastrukturnih zmogljivosti za 
opravljanje storitev v železniškem prometu 
na zadevnem območju;

Or. de

Obrazložitev

Nepravilna konsolidacija. Ta ubeseditev ustreza Direktivi 2001/147ES. Prošnja za vlakovno 
pot, ki je ne vloži železniško podjetje, nikakor ne vodi k dodatnim zmogljivostim. Nasprotno: 
na stežaj bo odprla vrata trgovini z redko dobrino - vlakovno prevozno potjo. S tem bodo cene 
za vlakovne poti predvidoma zelo narasle, zaradi česar bi bili naročniki javnih storitev 
obremenjeni z višjimi stroški.

Predlog spremembe 284
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12) „prosilec“ pomeni prevoznika v 
železniškem prometu in druge fizične ali 
pravne osebe, kot so pristojni  organi po 
Uredbi (ES) št. 1370/2007 in prevozniki 
tovora, špediterji in prevozniki v 
kombiniranem prometu , ki imajo interes 
na podlagi javne službe ali komercialni 
interes za pridobitev infrastrukturnih 
zmogljivosti ;

12) „prosilec“ pomeni prevoznika z 
dovoljenjem v železniškem prometu in v 
državah članicah, v katerih je v 
nacionalni zakonodaji predvidena ta 
možnost, druge fizične ali pravne osebe, 
kot so pristojni organi po Uredbi (ES) št. 
1370/2007 in prevozniki tovora, špediterji 
in prevozniki v kombiniranem prometu, ki 
imajo interes na podlagi javne službe ali 
komercialni interes za pridobitev 
infrastrukturnih zmogljivosti za 
opravljanje storitev v železniškem prometu 
na zadevnem območju;

Določbe člena 5 Uredbe (EU) št. 913/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
septembra 2010 o evropskem železniškem 
omrežju1 za konkurenčen tovorni promet 
veljajo za tovorni promet na koridorjih, 
vzpostavljenih v ta namen.
________________
1 UL L 276, 20.10.2010, str. 22.
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Or. de

Obrazložitev

Veljavna zakonodaja predvideva, da države članice same odločijo, ali bodo lahko drugi 
subjekti ali pravne osebe vložili prošnjo za infrastrukturne zmogljivosti. Skupna določba z 
jasnimi navodili za ukrepanje, če se te zmogljivosti ne bi uporabile, velja samo za tovorne 
koridorje, vzpostavljene v skladu z Uredbo 913/2010.

Predlog spremembe 285
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12a) Regulatorni organ je samostojen in 
neodvisen organ, ustanovljen v vsaki 
državi članici pod pogoji iz člena 55 te 
direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Konkurenca je lahko samo eno izmed sredstev za izpolnjevanje zahtev, ki jih je izrazila 
skupnosti in njeni predstavniki, in sama po sebi ne more biti cilj. Zamisel o spodbujanju 
storitev splošnega pomena obvezuje k preusmeritvi teh ciljev in v tem oziru je vloga 
regulatornih organov bistvena.

Predlog spremembe 286
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) „bistveni objekt” pomeni objekt, pri 
katerem so drug za drugim izpolnjeni 
sledeči pogoji:
– podjetje, ki upravlja objekt, ima na trgu 
prevladujoči položaj;
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– podjetje, ki upravlja objekt, potreben za 
izvajanje storitev, je v tehničnem smislu 
sposobno zagotoviti dostop;
– zavrnitev uporabe objekta bi 
najverjetneje pomenila izločitev vseh 
konkurenčnih podjetij, saj objekta fizično 
ali v ekonomskem smislu ni mogoče 
nadomestiti;
– objekt je nujen za obratovanje enako 
uspešnega prevoznika v železniškem 
prometu;
- za zavrnitev uporabe objekta ni 
objektivnega opravičila.
Bistveni objekt lahko upravlja vsako 
podjetje, bodisi upravljavec 
infrastrukture, prevoznik v železniškem 
prometu ali tretja stranka.

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev pojma „bistvenega objekta” je v interesu vseh zainteresiranih strani, da bi se 
izognili težavam pri razlagi tega pojma v prihodnje.

Predlog spremembe 287
Mathieu Grosch

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) „bistveni objekt” pomeni objekt, pri 
katerem so drug za drugim izpolnjeni 
sledeči pogoji:
– storitev je nujno potrebna za uspešno 
delovanje upravljavca prevoznika v 
železniškem prometu, zlasti novih 
konkurentov na trgu;
– podjetje, ki upravlja objekt, potreben za 
izvajanje storitev, ima na voljo 
zmogljivosti in je v tehničnem smislu 
sposobno zagotoviti dostop v skladu z 
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ekonomskimi in družbenimi pogoji;
– zavrnitev uporabe objekta bi 

najverjetneje pomenila izločitev vseh 
konkurenčnih podjetij, saj objekta fizično 
ali v ekonomskem smislu ni mogoče 
nadomestiti.

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev predstavlja uravnotežen pristop, saj upošteva interese vseh strani. Po eni 
strani prispeva k pošteni konkurenci, saj podjetjem, ki upravljajo objekte, preprečuje 
diskriminacijo novih konkurentov na trgu tako, da bi jim onemogočili uporabo bistvenih 
objektov. Po drugi strani pa podjetje, ki daje bistvene objekte na voljo, ne bi smelo biti 
prisiljeno v nekaj, kar zaradi obsega njegovih zmogljivosti ali tehničnih razlogov ni možno.

Predlog spremembe 288
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice glede upravljanja, 
vodenja in notranjega nadzora nad 
upravnimi, ekonomskimi in 
računovodskimi zadevami prevoznikom v 
železniškem prometu , ki so neposredno 
ali posredno v lasti ali pod nadzorom 
držav članic,  zagotovijo neodvisnost, v 
skladu s katero bodo razpolagali zlasti s 
svojim premoženjem, proračunom in 
računovodstvom, ki so ločeni od 
premoženja, proračuna in računovodstva 
države.

1. Države članice glede upravljanja, 
vodenja in notranjega nadzora nad 
upravnimi, ekonomskimi in 
računovodskimi zadevami prevoznikom v 
železniškem prometu, ne glede na njihovo 
lastništvo, zagotovijo neodvisnost, v 
skladu s katero bodo razpolagali zlasti s 
svojim premoženjem, proračunom in 
računovodstvom, ki so ločeni od 
premoženja, proračuna in računovodstva 
upravljavca infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost v zvezi s prevozniki v železniškem prometu mora biti obravnavana ob upoštevanju 
nalog in dejavnosti upravljavca infrastrukture, ne glede na to, ali so prevozniki v javni ali 
zasebni lasti.
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Predlog spremembe 289
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju okvira in posebnih , s 
strani držav članic določenih  predpisov 
zaračunavanja uporabnin in dodeljevanja 
zmogljivosti, je upravljavec železniške 
infrastrukture odgovoren za svoje lastno 
upravljanje, vodenje in interni nadzor.

2. Ob upoštevanju okvira in posebnih, s 
strani držav članic določenih predpisov 
zaračunavanja uporabnin in dodeljevanja 
zmogljivosti, je upravljavec železniške 
infrastrukture odgovoren za svoje lastno 
upravljanje, vodenje in interni nadzor, kar 
pomeni, da mora kot samostojno podjetje 
razpolagati z vsemi poslovnimi storitvami 
pod lastnim upravljanjem.

Or. nl

Obrazložitev

Uvedba tega besedila je namenjena krepitvi neodvisnosti upravljavcev železniške 
infrastrukture. Upravljavci železniške infrastrukture morajo razpolagati z vsemi službami, ki 
jih potrebuje samostojno podjetje za dobro delovanje, vključno z lastno finančno, pravno in 
strateško službo ter službo informacijske tehnologije.

Predlog spremembe 290
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Upravljavec železniške infrastrukture 
sam upravlja svoje storitve informacijske 
tehnologije, da zagotovi ustrezno zaščito 
poslovno občutljivih informacij.

Or. nl

Obrazložitev

Za zagotovitev dejanske neodvisnosti od krovne organizacije in drugih družb, je pomembno, 
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da ima vsak upravljavec železniške infrastrukture svojo službo informacijske tehnologije.

Predlog spremembe 291
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice zagotovijo tudi, da so 
prevozniki v železniškem prometu in 
upravljavci železniške infrastrukture, ki 
medsebojno niso popolnoma neodvisni, 
odgovorni vsak za svojo politiko 
zaposlovanja.

Or. nl

Obrazložitev

Ker morajo upravljavci železniške infrastrukture sprejemati neodvisne odločitve, morajo tudi 
v celoti odgovarjati za svojo politiko zaposlovanja. Če njihova politika zaposlovanja ni 
popolnoma neodvisna, obstaja nevarnost, da tega pogoja ne bo mogoče doseči.

Predlog spremembe 292
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljanje prevoznikov v železniškem 
prometu v skladu s poslovnimi načeli

Upravljanje prevoznikov v železniškem 
prometu 

Or. en

Obrazložitev

Ne upošteva se niti splošnejših makro-ekonomskih ciljev niti dejstva, da so železniški prevoz 
in storitve železniške infrastrukture del storitve splošnega interesa, zato se jih ne more 
omejevati na ozka poslovna načela. Ta se pri odločitvah držav članic, ko gre za izpolnjevanje 
obveznosti javnih storitev, ne upoštevajo več.
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Predlog spremembe 293
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice prevoznikom v železniškem 
prometu omogočijo prilagoditev njihove 
dejavnosti trgu in opravljanje te 
dejavnosti, za katero so odgovorni njihovi 
organi upravljanja, v interesu
zagotavljanja učinkovitih in ustreznih 
storitev z najnižjimi možnimi stroški za 
zahtevano kakovost storitve.

Države članice prevoznikom v železniškem 
prometu omogočijo prilagoditev njihove 
dejavnosti trgu in zagotavljanje zanesljivih 
in ustreznih železniških storitev, vključno z 
obveznostjo iz opravljanja javnih storitev v 
okviru železniškega prevoza kot storitve v 
javnem interesu.

Or. en

Obrazložitev

Usmeritev prevoznikov v železniškem prometu k ustreznemu tržnemu vedenju ne bi smela 
posegati v njihovo obveznost nudenja javnih storitev v okviru pogodbe, sklenjene z državo 
članico.

Predlog spremembe 294
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prevozniki v železniškem prometu se 
vodijo v skladu z načeli, ki veljajo za 
gospodarske družbe , ne glede na njihovo 
lastništvo . To velja tudi za obveznosti 
izvajanja javne službe, ki jim  jih nalagajo 
države članice , in za pogodbe o izvajanju 
javne službe, ki jih sklenejo s pristojnimi 
organi države.

Upravni odbori prevoznikov v železniškem 
prometu nosijo vso odgovornost za 
upravljanje podjetja in si prizadevajo 
upoštevati interese delničarjev in 
zaposlenih ter javni interes.

Or. en
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Obrazložitev

Ker se omenjajo naloge podjetja, je treba jasneje opredeliti odgovornost upravnega odbora, 
ki mora kot v vsakem podjetju delovati v interesu delničarjev in javnosti, ne glede na oblike in 
zahtevane smernice.

Predlog spremembe 295
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prevozniki v železniškem prometu 
sprejmejo svoje poslovne načrte, skupaj z 
investicijskimi in finančnimi načrti. Taki 
načrti se pripravijo za doseganje 
finančnega ravnotežja prevoznika in 
drugih ciljev tehničnega, komercialnega 
in finančnega upravljanja; navajati 
morajo tudi sredstva za doseganje teh 
ciljev.

2. Prevozniki v železniškem prometu 
sprejmejo svoje poslovne načrte, skupaj z 
investicijskimi in finančnimi načrti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pojasnila iz odstavka 1 je drugi stavek odvečen.

Predlog spremembe 296
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prevozniki v železniškem prometu 
sprejmejo svoje poslovne načrte, skupaj z 
investicijskimi in finančnimi načrti. Taki 
načrti se pripravijo za doseganje 
finančnega ravnotežja prevoznika in drugih 
ciljev tehničnega, komercialnega in 
finančnega upravljanja; 1  navajati  morajo

2. Prevozniki v železniškem prometu 
sprejmejo svoje poslovne načrte, skupaj z 
investicijskimi in finančnimi načrti. Taki 
načrti se pripravijo za doseganje njihovega 
finančnega ravnotežja in drugih ciljev 
tehničnega, komercialnega in finančnega 
upravljanja ob upoštevanju največjega 
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tudi sredstva za doseganje  teh ciljev. povečanja učinkovitosti, uspešnosti in 
konkurenčnosti. Njihovi proračuni 
morajo navajati tudi sredstva za doseganje 
teh ciljev.

Or. es

Obrazložitev

Cilje je treba zastaviti v skladu z doseganjem finančnega ravnovesja, a se to mora ujemati z 
obveznimi cilji doseganja učinkovitosti, uspešnosti, konkurenčnosti in izboljšanja storitev.

Predlog spremembe 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) vzpostavijo nove dejavnosti na 
področjih, povezanih s poslovanjem v 
železniškem prometu.

e) vzpostavijo nove dejavnosti na 
področjih, povezanih s poslovanjem v 
železniškem prometu brez poseganja v 
določbe te direktive;

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša preprečiti, da bi nastajanje novih dejavnosti v korist 
upravljavcev infrastrukture in prevoznikov v železniškem prometu povzročilo neskladje z 
določbami te direktive.

Predlog spremembe 298
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ima država članica prevoznika v 
železniškem prometu neposredno ali 
posredno v lasti ali pod nadzorom, njene 
pravice nadzora upravljanja ne presegajo 

črtano



AM\870642SL.doc 95/186 PE467.166v01-00

SL

pravic glede upravljanja, ki jih 
nacionalna zakonodaja o gospodarskih 
družbah daje delničarjem zasebnih 
delniških družb. Politične smernice, 
navedene v pododstavku 3, ki jih država 
lahko določi za gospodarske družbe v 
okviru izvajanja delničarskega nadzora, 
so lahko le splošne narave in ne smejo 
posegati v konkretne poslovne odločitve 
vodstva.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba prepustiti, da same opredelijo status domačih podjetij. Poleg tega 
javna uprava ni bila očrnjena ob nedavnem oportunističnem upravljanju v zasebnem sektorju, 
ki je privedlo do današnje finančne in gospodarske krize.

Predlog spremembe 299
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ima država članica prevoznika v 
železniškem prometu neposredno ali 
posredno v lasti ali pod nadzorom, njene 
pravice nadzora upravljanja ne presegajo 
pravic glede upravljanja, ki jih 
nacionalna zakonodaja o gospodarskih 
družbah daje delničarjem zasebnih 
delniških družb. Politične smernice, 
navedene v pododstavku 3, ki jih država 
lahko določi za gospodarske družbe v 
okviru izvajanja delničarskega nadzora, 
so lahko le splošne narave in ne smejo 
posegati v konkretne poslovne odločitve 
vodstva.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Upravni odbor nosi pri izvajanju ustreznih smernic vodenja vso odgovornost za upoštevanje 
želja delničarjev.

Predlog spremembe 300
Sabine Wils

Predlog direktive
Oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ločitev upravljanja infrastrukture in
prevoznih storitev ter različnih vrst 
prevoznih storitev med seboj

Ločitev upravljanja infrastrukture od 
prevoznih storitev

Or. en

Obrazložitev

Obseg združevanja treh obstoječih direktiv ne vključuje dodajanja novih meril ločevanja 
razen že veljavnih.

Predlog spremembe 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ločevanje poslovnih računov Dejansko ločevanje

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je prilagoditi naslov, da se zagotovi „dejansko" ločevanje 
(pravno, organizacijsko in ločevanje pri odločanju) upravljavca železniške infrastrukture in 
prevoznikov, saj je to bistveno za odpiranje trga in doseganje resnično Evropskega 
železniškega omrežja.
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Predlog spremembe 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ločevanje poslovnih računov Pregledno ločevanje poslovnih računov

Or. en

Predlog spremembe 303
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo  izdelavo in 
objavljanje ločenih izkazov uspeha in 
bilanc stanja, na eni strani za poslovanje 
prevoznikov v železniškem prometu, ki je 
povezano z njihovimi prevoznimi 
storitvami, in na drugi strani za poslovanje, 
povezano z upravljanjem železniške 
infrastrukture. Javna finančna sredstva, ki 
so dodeljena za eno od teh dveh področij 
dejavnosti, se ne prenesejo  na drugo 
področje dejavnosti.

1. Države članice zagotovijo  izdelavo in 
objavljanje ločenih izkazov uspeha in 
bilanc stanja, na eni strani za poslovanje 
prevoznikov v železniškem prometu, ki je 
povezano z njihovimi prevoznimi 
storitvami, in na drugi strani za poslovanje, 
povezano z upravljanjem železniške 
infrastrukture. Javna finančna sredstva, ki 
so dodeljena za eno od teh dveh področij 
dejavnosti, se ne prenesejo na drugo 
področje dejavnosti, razen če so povezana 
z obveznostjo iz opravljanja javnih storitev 
v okviru železniškega prevoza kot storitve 
v javnem interesu.

Or. en

Obrazložitev

Takšen transfer je dovoljen ob izdaji posebnega dovoljenja in kadar je prevoznik v 
železniškem prometu pristojen za obratovanje na določenem železniškem omrežju, da bi 
izpolnil obveznost iz opravljanja javnih storitev.

Predlog spremembe 304
Inés Ayala Sender
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo  izdelavo in 
objavljanje ločenih izkazov uspeha in 
bilanc stanja, na eni strani za poslovanje 
prevoznikov v železniškem prometu, ki je 
povezano z njihovimi prevoznimi 
storitvami, in na drugi strani za poslovanje, 
povezano z upravljanjem železniške 
infrastrukture. Javna finančna sredstva, ki 
so dodeljena za eno od teh dveh področij 
dejavnosti, se ne prenesejo  na drugo 
področje dejavnosti.

1. Države članice zagotovijo  izdelavo in 
objavljanje ločenih izkazov uspeha in 
bilanc stanja, na eni strani za poslovanje 
prevoznikov v železniškem prometu, ki je 
povezano z njihovimi prevoznimi 
storitvami, in na drugi strani za poslovanje, 
povezano z upravljanjem železniške 
infrastrukture. Javna finančna sredstva in 
uporabnine za dostop po tirih, ki so 
dodeljena za eno od teh dveh področij 
dejavnosti, se ne prenesejo  na drugo 
področje dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 305
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko tudi predvidijo, da 
je za takšno ločitev potrebna organizacijska 
delitev na področja znotraj enega podjetja, 
ali da infrastrukturo in prevozne storitve 
upravljajo ločeni subjekti.

2. Države članice lahko tudi predvidijo, da 
je za takšno ločitev potrebna organizacijska 
delitev na področja znotraj enega podjetja, 
ali da infrastrukturo in prevozne storitve 
upravljajo ločeni subjekti. Možnosti, 
izbrane za strukturno ločevanje, morajo 
biti usmerjene v razvoj konkurence, 
nadaljnje naložbe in učinkovitost 
zagotavljanja storitev glede na stroške.

Or. fr

Obrazložitev

Mogoči so različni modeli za strukturno ločitev infrastrukture in zagotavljanje storitev.
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Predlog spremembe 306
Werner Kuhn

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a.  Države članice zagotovijo, da 
prihodki iz uporabnin za uporabo 
infrastrukture, presežki iz drugih 
komercialnih dejavnosti in državno 
financiranje upravljavca infrastrukture 
ne morejo biti preneseni na drugo pravno 
osebo.

Or. en

Obrazložitev

Te določbe zagotavljajo, da v primerih, ko upravljavec infrastrukture ni neodvisen od 
prevoznika v železniškem prometu, slednji nima dobička, kadar upravljavec infrastrukture 
svoje prihodke nameni podpori drugih poslovnih dejavnosti, saj bi to prevozniku zagotavljajo 
neželeni prednostni položaj na trgu in bi pomenilo izkrivljanje trga. 

Predlog spremembe 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice zagotovijo, da 
prihodki iz uporabnin za infrastrukturo, 
presežki iz drugih komercialnih dejavnosti 
in državno financiranje upravljavca 
infrastrukture ne morejo biti preneseni na 
drugo pravno osebo.

Or. en

Obrazložitev

Te določbe zagotavljajo, da v primerih, ko upravljavec infrastrukture ni neodvisen od 
prevoznika v železniškem prometu, slednji nima dobička, kadar upravljavec infrastrukture 
svoje prihodke nameni podpori drugih poslovnih dejavnosti, saj bi to prevozniku zagotavljajo 
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neželeni prednostni položaj na trgu in bi pomenilo izkrivljanje trga. 

Predlog spremembe 308
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se izdelajo 
in objavijo ločeni izkazi uspeha in bilance 
stanja na eni strani za poslovanje v zvezi z 
zagotavljanjem prevoza blaga v 
železniškem prometu in na drugi strani za 
dejavnosti, povezane z zagotavljanjem 
potniških prevoznih storitev. Javna 
sredstva za dejavnosti v zvezi z 
zagotavljanjem prevoza v železniškem 
prometu kot javne službe morajo biti 
prikazana ločeno za vsako pogodbo o javni 
službi  v ustreznih poslovnih računih in se 
ne prenesejo na dejavnosti v zvezi z 
zagotavljanjem drugih prevoznih storitev 
ali na kakršno koli drugo poslovanje.

3. Države članice zagotovijo, da se izdelajo 
in objavijo ločeni izkazi uspeha in bilance 
stanja za poslovanje v zvezi z 
zagotavljanjem prevoza v železniškem 
prometu. Javna sredstva za dejavnosti v 
zvezi z zagotavljanjem prevoza v 
železniškem prometu kot javne službe 
morajo biti prikazana ločeno za vsako 
pogodbo o javni službi v ustreznih 
poslovnih računih, povezanih z dejavnostjo 
prevoznika v železniškem prometu.

Or. en

Obrazložitev

Za podjetja velja preveč predpisov, saj bi lahko pri oblikovanju svojih proračunskih vrstic 
izpolnjevala splošna pravila: preglednost in ločevanje prihodkov iz poslovanja ter javnih in 
zasebnih sredstev zadostujeta za jasen prikaz določene dejavnosti.

Predlog spremembe 309
Werner Kuhn

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Računovodstvo za različna  področja 
dejavnosti iz odstavkov 1 in 3  mora 
omogočati spremljanje upoštevanja 

4. Za zagotovitev popolne preglednosti 
stroškov infrastrukture mora 
računovodstvo za različna področja 
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prepovedi prenosa javnih finančnih 
sredstev, izplačanih za eno področje 
dejavnosti, v korist drugega področja
dejavnosti  .

dejavnosti iz odstavkov 1, 2a in 3 
omogočati spremljanje upoštevanja 
prepovedi prenosa prihodkov iz uporabnin 
za uporabo infrastrukture, presežkov iz 
drugih komercialnih dejavnosti in javnih 
finančnih sredstev, ki bi jih upravljavec 
infrastrukture namenil drugemu področju 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja nadzor nad tem, ali se spoštuje prepoved prenosa prihodkov 
upravljavca infrastrukture na druga področja dejavnosti. Prepoved zagotavlja, da noben 
prevoznik v železniškem prometu ni v prednostnem položaju pred konkurenco.

Predlog spremembe 310
Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Računovodstvo za različna  področja 
dejavnosti iz odstavkov 1 in 3  mora 
omogočati spremljanje upoštevanja 
prepovedi prenosa javnih finančnih 
sredstev, izplačanih za eno področje 
dejavnosti, v korist drugega področja 
dejavnosti  .

4. Računovodstvo za različna področja 
dejavnosti iz odstavkov 1 in 3 mora 
omogočati spremljanje upoštevanja 
prepovedi prenosa javnih finančnih 
sredstev in uporabnin za dostop po tirih,, 
izplačanih za eno področje dejavnosti, v
korist drugega področja dejavnosti. V ta 
namen upravljavec infrastrukture objavi 
podatke v zvezi s prihodki, pri čemer 
izpostavi prihodke iz javnih finančnih 
sredstev in iz uporabnin za dostop po tirih 
ter naložbe v vzdrževanje in obnovo 
železniške infrastrukture in objektov.

Or. en

Predlog spremembe 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Računovodstvo za različna  področja 
dejavnosti iz odstavkov 1 in 3  mora 
omogočati spremljanje upoštevanja 
prepovedi prenosa javnih finančnih 
sredstev, izplačanih za eno področje 
dejavnosti, v korist drugega področja 
dejavnosti  .

4. Za zagotovitev popolne preglednosti 
stroškov infrastrukture mora 
računovodstvo za različna področja 
dejavnosti iz odstavkov 1, 2a in 3 
omogočati spremljanje upoštevanja 
prepovedi prenosa prihodkov iz uporabnin 
za infrastrukturo, presežkov iz drugih 
komercialnih dejavnosti in javnih 
finančnih sredstev, ki bi jih upravljavec 
infrastrukture namenil drugemu področju 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja nadzor nad tem, ali se spoštuje prepoved prenosa prihodkov 
upravljavca infrastrukture na druga področja dejavnosti. Prepoved zagotavlja, da noben 
prevoznik v železniškem prometu ni v prednostnem položaju pred konkurenco, in sicer tako da 
bi svoje storitve železniškega prevoza financiral iz prihodkov upravljavca infrastrukture. 

Predlog spremembe 312
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisnost bistvenih funkcij od 
upravljavca infrastrukture

Neodvisnost upravljavca infrastrukture

Or. en

Obrazložitev

Ker obstoječa zakonodajna besedila obravnavajo le neodvisnost upravljavca infrastrukture in 
prevoznika v železniškem prometu, ni potrebe po zavajajočem in odvečnem naslovu.
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Predlog spremembe 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Povezovanje v koncern ni v nasprotju 
z določbami tega člena, če se zagotovi, da 
so podjetja po pravu gospodarskih družb 
neodvisna.

Or. de

Obrazložitev

Sedanja ubeseditev ni natančna in dopušča veliko različnih razlag. Pojasniti bi bilo treba, da 
je holdinška struktura, kakršno imajo povsem upravičeno v številnih državah Unije, dopustna.

Predlog spremembe 314
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture bistvene funkcije 
prenesejo na organe ali podjetja, ki sami(-
a) ne zagotavljajo prevoznih storitev v
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Or. en

Obrazložitev

Priloge II ni potrebno navesti, saj so naloge upravljavca železniške infrastrukture opisane že 
v opredelitvah pojmov.
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Predlog spremembe 315
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo teh organov in 
podjetij je treba dokazati, da je bil ta cilj 
dosežen. Regulatorni organ zagotovi 
ustrezno izvajanje teh načel na način, 
določen v členu 56.

Or. fr

Obrazložitev

Inšpekcijski organ mora zagotoviti pošten in nediskriminatoren dostop do osnovnih funkcij.

Predlog spremembe 316
Werner Kuhn

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Da bi zagotovili pravičen in 
nediskriminatoren dostop do železniške 
infrastrukture, države članice zagotovijo, 
da je upravljavec železniške infrastrukture 
iz člena 3(2) neodvisen vsaj v skladu z 
merili iz Priloge I a. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Or. en
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Predlog spremembe 317
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Vendar pa je pri upravljanju prometa na 
omrežju bistvenega pomena uspešno 
sodelovanje med prevozniki v železniškem 
prometu in upravljavci infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 318
Peter van Dalen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture bistvene funkcije, 
navedene v Prilogi II, prenesejo na organe 
ali podjetja, ki sami(-a) ne zagotavljajo 
prevoznih storitev v železniškem prometu. 
Ne glede na organizacijsko strukturo je 
treba dokazati, da je bil ta cilj dosežen. To 
ne pomeni, da prevozniki v železniškem 
prometu in upravljavci železniške 
infrastrukture ne smejo tesno sodelovati 
pri vsakodnevnih dejavnostih v 
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železniškem omrežju v državi članici.

Or. nl

Predlog spremembe 319
Brian Simpson

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Da bi zagotovili pravičen in 
nediskriminatoren dostop do železniške 
infrastrukture, države članice zagotovijo, 
da je upravljavec železniške infrastrukture 
iz člena 3(2) pravno, organizacijsko in pri 
odločanju neodvisen vsaj v skladu z merili 
iz Priloge Ia. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti neodvisnost upravljavca železniške infrastrukture pri opravljanju 
bistvenih funkcij. Priloga Ia opredeljuje osnovna merila neodvisnosti, ki jih je treba 
izpolnjevati.

Predlog spremembe 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture bistvene funkcije 
prenesejo na organe ali podjetja, ki sami(-
a) ne zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
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železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se seznam bistvenih funkcij upravljavca železniške 
infrastrukture iz Priloge II prenese v ta člen.

Predlog spremembe 321
David-Maria Sassoli

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Da bi zagotovili pravičen in 
nediskriminatoren dostop do železniške 
infrastrukture, države članice zagotovijo, 
da je upravljavec železniške infrastrukture 
iz člena 3(2) pravno, organizacijsko in pri 
odločanju neodvisen vsaj v skladu z merili 
iz Priloge Ia. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Or. en

Predlog spremembe 322
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 

Države članice zagotovijo, da se za 
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
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železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen. To ne pomeni, da 
prevozniki v železniškem prometu in 
upravljavci železniške infrastrukture ne 
morejo tesno sodelovati pri upravljanju 
prometa na železniškem omrežju.

Or. en

Predlog spremembe 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za
pravičen in enakopraven dostop do 
železniške infrastrukture odločilne 
funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo 
na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne 
zagotavljajo prevoznih storitev v 
železniškem prometu. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Da bi zagotovili pravičen in 
nediskriminatoren dostop do železniške 
infrastrukture, države članice zagotovijo, 
da je upravljavec železniške infrastrukture 
iz člena 3(2) neodvisen vsaj v skladu z 
merili iz Priloge Ia. Ne glede na 
organizacijsko strukturo je treba dokazati, 
da je bil ta cilj dosežen.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti neodvisnost upravljavca železniške infrastrukture pri opravljanju 
bistvenih funkcij. Priloga Ia opredeljuje osnovna merila neodvisnosti, ki jih je treba 
izpolnjevati.

Predlog spremembe 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II se lahko glede na izkušnje 
spremeni v skladu s postopkom iz člena 
60.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Po Lizbonski pogodbi (člen 290) se lahko z delegiranimi akti dopolnjuje ali spreminja le 
nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. S tem predlogom bi na Komisijo prenesli 
pooblastilo za spremembo bistvenih elementov politike in regulacije železnic z delegiranimi 
akti, kar močno presega obseg, v katerem je mogoče upravičiti prenos pooblastil na Komisijo. 
Zato bi bilo treba uvajati spremembe po običajnem postopku soodločanja.

Predlog spremembe 325
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II se lahko glede na izkušnje 
spremeni v skladu s postopkom iz člena 
60.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni potrebe po navajanju funkcij upravljavca železniške infrastrukture v prilogi, saj so opisane 
že v opredelitvah pojmov.

Predlog spremembe 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II se lahko glede na izkušnje 
spremeni v skladu s postopkom iz člena 
60.

Bistvene funkcije so:

– odločanje o dodeljevanju vlakovnih poti, 
vključno z opredelitvijo in oceno 
razpoložljivosti, ter dodeljevanju 
posameznih vlakovnih poti; ter
– odločanje o zaračunavanju uporabnin 
za uporabo infrastrukture, vključno z 
obračunavanjem in pobiranjem 
uporabnin.

Or. it

Obrazložitev

Priloga II se črta in seznam bistvenih funkcij se vključi v ta člen.

Predlog spremembe 327
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar lahko države članice odgovornost 
za prispevanje k razvoju  železniške 
infrastrukture, na primer prek  naložb, 
vzdrževanja in financiranja, prenesejo na 
prevoznike v železniškem prometu ali 
kakšen drug organ.

Države članice lahko odgovornost za 
prispevanje k razvoju železniške 
infrastrukture, na primer prek naložb, 
vzdrževanja in financiranja, prenesejo na 
prevoznike v železniškem prometu ali 
kakšen drug organ. Vendar mora vsaka 
država članica ohraniti odgovornost za 
razvoj svoje nacionalne železniške 
infrastrukture, pri tem pa upoštevati 
splošne cilje Evropske unije, na primer 
vzpostavitev „enotnega evropskega 
železniškega območja“, zagotavljanje 
mobilnosti in somodalnosti ter zmanjšanje 
onesnaževanja iz prometnega sektorja.

Or. ro
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Obrazložitev

Vsaka država članica ohrani odgovornost za razvoj svoje nacionalne železniške 
infrastrukture, pri tem pa upošteva splošne cilje Evropske unije, na primer vzpostavitev 
„enotnega evropskega železniškega območja“, zagotavljanje mobilnosti in somodalnosti ter 
zmanjšanje onesnaževanja iz prometnega sektorja.

Predlog spremembe 328
Werner Kuhn

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je upravljavec železniške 
infrastrukture pravno, organizacijsko ali 
pri odločanju odvisen od prevoznikov v 
železniškem prometu, naloge iz oddelkov 3 
in 4 poglavja IV prevzame organ za 
zaračunavanje uporabnin oziroma organ 
za dodeljevanje infrastrukturnih 
zmogljivosti , ki sta  pravno, 
organizacijsko ali pri odločanju 
neodvisna  od vseh prevoznikov v 
železniškem prometu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi obvezne neodvisnosti upravljavca železniške infrastrukture, kakor je opredeljena v 
Prilogi Ia, je zahteva o posebnem organu za zaračunavanje in/ali dodeljevanje nepotrebna. 
Priloga Ia opredeljuje osnovna merila neodvisnosti, ki jih je treba izpolnjevati.

Predlog spremembe 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je upravljavec železniške 
infrastrukture pravno, organizacijsko ali 

črtano
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pri odločanju odvisen od prevoznikov v 
železniškem prometu, naloge iz oddelkov 3 
in 4 poglavja IV prevzame organ za 
zaračunavanje uporabnin oziroma organ 
za dodeljevanje infrastrukturnih 
zmogljivosti , ki sta  pravno, 
organizacijsko ali pri odločanju 
neodvisna  od vseh prevoznikov v 
železniškem prometu.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi obvezne neodvisnosti upravljavca železniške infrastrukture, kakor je opredeljena v 
Prilogi Ia, je zahteva o posebnem organu za zaračunavanje in/ali dodeljevanje nepotrebna. 
Priloga Ia opredeljuje osnovna merila neodvisnosti, ki jih je treba izpolnjevati.

Predlog spremembe 330
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je upravljavec železniške 
infrastrukture pravno, organizacijsko ali pri 
odločanju odvisen od prevoznikov v 
železniškem prometu, naloge iz oddelkov 3 
in 4 poglavja IV prevzame organ za 
zaračunavanje uporabnin oziroma organ za 
dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti , 
ki sta  pravno, organizacijsko ali pri 
odločanju neodvisna  od vseh prevoznikov 
v železniškem prometu.

2. Kadar je upravljavec železniške 
infrastrukture pravno, organizacijsko ali pri 
odločanju odvisen od prevoznikov v 
železniškem prometu, naloge v zvezi z 
dodeljevanjem zmogljivosti in 
zaračunavanjem uporabnin iz oddelkov 2 
in 3 poglavja IV prevzame organ za 
zaračunavanje uporabnin oziroma organ za 
dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, 
ki sta pravno, organizacijsko ali pri 
odločanju neodvisna od vseh prevoznikov 
v železniškem prometu.

Or. en

Predlog spremembe 331
Inés Ayala Sender
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je upravljavec železniške 
infrastrukture pravno, organizacijsko ali pri 
odločanju odvisen od prevoznikov v 
železniškem prometu, naloge iz oddelkov 3 
in 4 poglavja IV prevzame organ za 
zaračunavanje uporabnin oziroma organ za 
dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti , 
ki sta  pravno, organizacijsko ali pri 
odločanju neodvisna  od vseh prevoznikov 
v železniškem prometu.

2. Kadar je upravljavec železniške 
infrastrukture institucionalno, pravno, 
organizacijsko in pri odločanju odvisen od 
prevoznikov v železniškem prometu, 
naloge iz oddelkov 2 in 3 poglavja IV 
prevzameta organ za zaračunavanje 
uporabnin in organ za dodeljevanje 
infrastrukturnih zmogljivosti, ki sta 
institucionalno, pravno, organizacijsko in
pri odločanju neodvisna od vseh 
prevoznikov v železniškem prometu.

Or. en

Predlog spremembe 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da bi zagotovili neodvisnost odločanja 
pri opravljanju bistvenih funkcij iz tega 
odstavka, države članice zagotovijo, da 
morajo biti uslužbenci, odgovorni za 
opravljanje temeljnih nalog, od dne 
prenosa te direktive: (a) pravno in 
pogodbeno neodvisni od vseh prevoznikov 
v železniškem prometu in podjetij, ki 
nadzorujejo enega ali več prevoznikov, (b) 
nastanjeni ločeno od vseh prostorov 
prevoznikov v železniškem prometu ali 
podjetij, ki nadzorujejo enega ali več 
prevoznikov, ter (c) pravno in pogodbeno 
obvezani k upoštevanju zaupnosti 
informacij v zvezi z njihovimi nalogami.

Or. en
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uvesti obvezujoče strukturne zahteve za upravljavca 
železniške infrastrukture, da bi povečali preglednost pri opravljanju bistvenih funkcij.

Predlog spremembe 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da bi zagotovili neodvisnost odločanja 
pri opravljanju bistvenih funkcij iz tega 
odstavka, države članice zagotovijo, da 
uslužbenci, odgovorni za opravljanje 
temeljnih nalog, od dne prenosa te 
direktive dve leti ne smejo imeti položaja v 
nobenem prevozniku v železniškem 
prometu ali podjetju, ki nadzoruje enega 
ali več prevoznikov.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uvesti obvezujoče strukturne zahteve za upravljavca 
železniške infrastrukture, da bi povečali preglednost pri opravljanju bistvenih funkcij.

Predlog spremembe 334
Werner Kuhn

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se določbe oddelkov 2 in 3 
poglavja IV te direktive nanašajo na 
bistvene naloge upravljavca 
infrastrukture, se razumejo, kot da glede 
zadevnih pristojnosti veljajo za organ za 
zaračunavanje uporabnin oziroma organ 
za dodeljevanje infrastrukturnih 

3. Države članice do datuma prenosa te 
Direktive poročajo Komisiji o izvajanju 
obveznosti iz Priloge I a. Komisija nato o 
tem izvajanju poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Države članice poročajo o prenosu določb iz Priloge Ia. Komisija o tem poroča Svetu in 
Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se določbe oddelkov 2 in 3 
poglavja IV te direktive nanašajo na 
bistvene naloge upravljavca 
infrastrukture, se razumejo, kot da glede 
zadevnih pristojnosti veljajo za organ za 
zaračunavanje uporabnin oziroma organ 
za dodeljevanje infrastrukturnih 
zmogljivosti.

3. Države članice do datuma prenosa te 
Direktive poročajo Komisiji o izvajanju 
obveznosti iz Priloge I a. Komisija nato o 
tem izvajanju poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Države članice poročajo o prenosu določb iz Priloge Ia. Komisija o tem poroča Svetu in 
Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe 336
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če so strukturne spremembe potrebne 
za zagotovitev skladnosti z nacionalnimi 
organizacijami v tej direktivi, se pri 
prehodu teh zaposlenih upoštevajo 
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nacionalni zakoni in drugi predpisi o 
zdravju, varnosti, socialnih pogojih in 
pravicah delavcev, hkrati pa ne sme priti 
do kakršnega koli poslabšanja socialnih 
in delovnih pogojev za delavce.

Or. fr

Obrazložitev

Ta določba obravnava vprašanje prehodov zaposlenih. Ti morajo potekati ob polnem 
spoštovanju nacionalne zakonodaje na področju zdravja, varnosti, socialnih in delovnih 
pogojev in pravic delavcev.

Predlog spremembe 337
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Združevanje v skupine ni v nasprotju z 
določbami tega člena, če se zagotovi, da so 
gospodarske družbe ali pravne osebe 
neodvisne v skladu z zakonodajo o 
gospodarskih družbah.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izboljšuje določbe tega člena, saj upošteva različne organizacijske 
modele v državah članicah.

Predlog spremembe 338
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Zaposlenim v upravljavcu železniške 
infrastrukture, ki posedujejo poslovno 
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občutljive informacije v zvezi z nalogami 
dodeljevanja zmogljivosti in 
zaračunavanja uporabnin, v obdobju 
prepovedi, ki traja tri leta, ni dovoljen 
prehod k prevozniku v železniškem 
prometu.

Or. en

Obrazložitev

Prehod zaposlenih, ki posedujejo poslovno občutljive informacije glede funkcij dodeljevanja 
in zaračunavanja, na prevoznika v železniškem prometu se dovoli šele po obdobju prepovedi, 
ki traja tri leta.

Predlog spremembe 339
Werner Kuhn

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Brez poseganja v merila iz Priloge Ia 
se dovoli prehod zaposlenih med 
upravljavci železniške infrastrukture in 
prevozniki v železniškem prometu, če se 
ustrezno spoštuje prepoved posredovanja 
poslovno občutljivih informacij v zvezi z 
bistvenimi funkcijami.
Pri prehodu teh zaposlenih se upoštevajo 
nacionalni zakoni in drugi predpisi o 
zdravju, varnosti, socialnih pogojih in 
pravicah delavcev, hkrati pa ne sme priti 
do kakršnega koli poslabšanja socialnih 
in delovnih pogojev za delavce.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba obravnava vprašanje prehoda zaposlenih. Ti prehodi se odvijajo ob polnem 
spoštovanju nacionalne zakonodaje na področju zdravja, varnosti, socialnih in delovnih 
pogojev in pravic delavcev. Posredovanje poslovno občutljivih informacij se prepove.
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Predlog spremembe 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Brez poseganja v merila iz Priloge Ia 
se dovoli prehod zaposlenih med 
upravljavci železniške infrastrukture in 
prevozniki v železniškem prometu, če se 
ustrezno spoštuje prepoved posredovanja 
poslovno občutljivih informacij v zvezi z 
bistvenimi funkcijami.
Pri prehodu teh zaposlenih se upoštevajo 
nacionalni zakoni in drugi predpisi o 
zdravju, varnosti, socialnih pogojih in 
pravicah delavcev, hkrati pa ne sme priti 
do kakršnega koli poslabšanja socialnih 
in delovnih pogojev za delavce.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba obravnava vprašanje prehoda zaposlenih. Ti prehodi se odvijajo ob polnem 
spoštovanju nacionalne zakonodaje na področju zdravja, varnosti, socialnih in delovnih 
pogojev in pravic delavcev. Posredovanje poslovno občutljivih informacij se prepove.

Predlog spremembe 341
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice svoje nacionalne 
železniške infrastrukture razvijajo tako, da
po potrebi upoštevajo  splošne potrebe 
Unije. V ta namen objavijo najpozneje dve 
leti po začetku veljavnosti te direktive 
strategijo razvoja železniške infrastrukture 
z namenom izpolniti prihodnje potrebe po 
mobilnosti na podlagi preudarnega in 

1. Države članice svoje nacionalne 
železniške infrastrukture razvijajo tako, da
po potrebi upoštevajo  splošne potrebe 
Unije. V ta namen objavijo najpozneje dve 
leti po začetku veljavnosti te direktive 
strategijo razvoja železniške infrastrukture, 
ki jo preučijo zadevni lokalni in 
regionalni organi ter druge zainteresirane 
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trajnostnega financiranja železniškega 
sistema. Strategija se mora nanašati na 
obdobje najmanj petih let in mora biti 
obnovljiva.

strani, z namenom izpolniti prihodnje 
potrebe po mobilnosti na podlagi 
preudarnega in trajnostnega financiranja 
železniškega sistema. Strategija se mora 
nanašati na obdobje najmanj petih let in 
mora biti obnovljiva.

Or. es

Obrazložitev

Vse zadevne strani je treba vključiti, da bi bili projekti učinkoviteje pripravljeni. Izkušnje 
kažejo, da odprtost daje dodatno vrednost pri začenjanju projektov ter nato tudi lajša njihovo 
izvajanje.

Predlog spremembe 342
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice svoje nacionalne 
železniške infrastrukture razvijajo tako, da
po potrebi upoštevajo  splošne potrebe 
Unije. V ta namen objavijo najpozneje dve 
leti po začetku veljavnosti te direktive 
strategijo razvoja železniške infrastrukture 
z namenom izpolniti prihodnje potrebe po 
mobilnosti na podlagi preudarnega in 
trajnostnega financiranja železniškega 
sistema. Strategija se mora nanašati na 
obdobje najmanj petih let in mora biti 
obnovljiva.

(1) Države članice svoje nacionalne 
železniške infrastrukture razvijajo tako, da 
po potrebi upoštevajo splošne potrebe 
Unije. V ta namen objavijo najpozneje dve 
leti po začetku veljavnosti te direktive in 
po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, zlasti sindikati, sektorskimi 
združenji in predstavniki uporabnikov,
strategijo razvoja železniške infrastrukture 
z namenom izpolniti prihodnje potrebe po 
mobilnosti na podlagi preudarnega in 
trajnostnega financiranja železniškega 
sistema. Strategija se mora nanašati na 
obdobje najmanj desetih let s petlenimi 
vmesnimi cilji in mora biti obnovljiva.

Or. ro

Obrazložitev

Ker so potrebe po naložbah v železniško infrastrukturo precejšnje, mora strategija za razvoj 
nacionalnih železniških sistemov pokrivati obdobje vsaj desetih let z vmesnimi cilji vsakih pet 
let.  Pri pripravi strategije bi morale sodelovati vse zainteresirane strani, zlasti sindikati, 
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sektorska združenja in predstavniki uporabnikov.

Predlog spremembe 343
Roberts Zīle

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko ob obveznem 
upoštevanju členov 93, 107 in 108
Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna 
sredstva , ustrezna glede na njegove 
naloge, velikost infrastrukture  in finančne 
potrebe, zlasti za kritje novih naložb.

2. Države članice brez poseganja v okvir 
zaračunavanja uporabnin iz členov 31 in 
32 ter ob obveznem upoštevanju členov 93, 
107 in 108 Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna sredstva, 
ustrezna glede na njegove naloge, velikost 
infrastrukture in finančne potrebe, zlasti za 
kritje novih naložb.

Or. en

Obrazložitev

Prihodki upravljavcev železniške infrastrukture izhajajo iz uporabnin in državnega 
financiranja. Zato bi bilo treba brez poseganja v okvir zaračunavanja uporabnin jasno 
navesti, da so države članice dolžne financirati preostale potrebe upravljavcev železniške 
infrastrukture, da bi zagotovili njen razvoj.

Predlog spremembe 344
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko ob obveznem 
upoštevanju členov 93, 107 in 108
Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna 
sredstva , ustrezna glede na njegove 
naloge, velikost infrastrukture  in finančne 
potrebe, zlasti za kritje novih naložb.

2. Kadar prihodki ne zadostujejo za kritje 
finančnih potreb upravljavca železniške 
infrastrukture, države članice brez 
poseganja v okvir zaračunavanja 
uporabnin iz členov 31 in 32 ter ob 
obveznem upoštevanju členov 93, 107 in 
108 Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna sredstva, 
ustrezna glede na njegove naloge, velikost 
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infrastrukture in finančne potrebe, zlasti za 
kritje novih naložb.

Or. en

Predlog spremembe 345
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko ob obveznem 
upoštevanju členov 93, 107 in 108
Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna 
sredstva , ustrezna glede na njegove 
naloge, velikost infrastrukture  in finančne 
potrebe, zlasti za kritje novih naložb.

2. Države članice brez poseganja v člena 
31 in 32 ter ob obveznem upoštevanju 
členov 93, 107 in 108 Pogodbe upravljavcu 
železniške infrastrukture zagotovijo 
finančna sredstva, ustrezna glede na 
njegove naloge, velikost infrastrukture in 
finančne potrebe, zlasti za kritje novih 
naložb.

Or. en

Obrazložitev

To pojasnilo bo upravljavcem železniške infrastrukture pomagalo pravilno izvajati okvir 
zaračunavanja uporabnin iz členov 31 in 32 ter tako podprlo razvoj železniške infrastrukture 
in zagotovilo trdno finančno strukturo njenih upravljavcev v skladu z usmeritvijo prometnih 
politik posameznih držav članic

Predlog spremembe 346
Debora Serracchiani

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko ob obveznem 
upoštevanju členov 93, 107 in 108
Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna 
sredstva , ustrezna glede na njegove 
naloge, velikost infrastrukture  in finančne 

2. Kadar prihodki ne zadostujejo za kritje 
finančnih potreb upravljavca železniške 
infrastrukture, države članice brez 
poseganja v okvir zaračunavanja 
uporabnin iz členov 31 in 32 ter ob 
obveznem upoštevanju členov 93, 107 in 
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potrebe, zlasti za kritje novih naložb. 108 Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna sredstva, 
ustrezna glede na njegove naloge, velikost 
infrastrukture in finančne potrebe, zlasti za 
kritje novih naložb.

Or. en

Predlog spremembe 347
Mathieu Grosch

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko ob obveznem 
upoštevanju členov 93, 107 in 108
Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna 
sredstva , ustrezna glede na njegove 
naloge, velikost infrastrukture  in finančne 
potrebe, zlasti za kritje novih naložb.

2. Države članice ob obveznem 
upoštevanju členov 93, 107 in 108
Pogodbe upravljavcu železniške 
infrastrukture zagotovijo finančna sredstva, 
ustrezna glede na njegove naloge, velikost 
infrastrukture in finančne potrebe, zlasti za 
kritje novih naložb.

Or. en

Predlog spremembe 348
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 
železniške infrastrukture iz odstavka 1 
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 
železniške infrastrukture iz odstavka 1 
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 



AM\870642SL.doc 123/186 PE467.166v01-00

SL

ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se s prosilci opravijo posvetovanja, 
preden se poslovni načrt odobri. 
Regulatorni organ iz člena 55 izda 
nezavezujoče mnenje o tem, ali je poslovni 
načrt ustrezen za dosego teh ciljev.

ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se pred odobritvijo poslovnega načrta s 
prosilci in pristojnimi organi iz uredbe 
2007/1370/ES na nediskriminatoren 
način opravijo posvetovanja kar zadeva 
pogoje dostopa in uporabe ter značaj, 
zagotavljanje razpoložljivosti in razvoj 
infrastrukture. Regulatorni organ iz 
člena 55 izda nezavezujoče mnenje o tem, 
ali poslovni načrt diskriminira prosilce.

Or. fr

Obrazložitev

S prosilci, ki se pri upravljavcu potegujejo za pridobitev infrastrukturnih zmogljivosti, se je 
treba posvetovati glede tistih delov poslovnega načrta, ki zadevajo dostop do infrastrukture, 
njeno uporabo, zagotavljanje zmogljivosti in razvoj v korist sektorja. To posvetovanje mora 
potekati na nediskriminatoren način. Regulatorni organ mora izdati mnenje o tem, ali 
poslovni načrt diskriminira prosilce.

Predlog spremembe 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 
železniške infrastrukture iz odstavka 1 
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 
ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se s prosilci opravijo posvetovanja, 
preden se poslovni načrt odobri. 
Regulatorni organ iz člena 55 izda 
nezavezujoče mnenje o tem, ali je poslovni 
načrt ustrezen za dosego teh ciljev.

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 
železniške infrastrukture iz odstavka 1 
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 
ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se s prosilci opravijo posvetovanja, 
preden se naložbeni načrt odobri. 
Regulatorni organ iz člena 55 izda 
nezavezujoče mnenje o tem, ali je poslovni 
načrt ustrezen za dosego teh ciljev.
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Predlog spremembe 350
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 
železniške infrastrukture iz odstavka 1
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme  poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 
ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se s prosilci opravijo posvetovanja, 
preden se poslovni načrt odobri.
Regulatorni organ iz člena 55 izda 
nezavezujoče mnenje o tem, ali je poslovni 
načrt ustrezen za dosego teh ciljev.

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 
železniške infrastrukture iz odstavka 1
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme  poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 
ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se z morebitnimi ali obstoječimi prosilci 
opravijo posvetovanja, preden se poslovni 
načrt odobri.

Or. en

Obrazložitev

Za mnenje se je treba obrniti na zadevne prosilce; regulatorni organ ne more nadomestiti 
pristojnih organov, ki predstavljajo države članice, glede priprave mnenja, saj je tehnični 
arbiter v primeru sporov.

Predlog spremembe 351
Peter van Dalen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 



AM\870642SL.doc 125/186 PE467.166v01-00

SL

železniške infrastrukture iz odstavka 1
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme  poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 
ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se s prosilci opravijo posvetovanja, 
preden se poslovni načrt odobri. 
Regulatorni organ iz člena 55 izda 
nezavezujoče mnenje o tem, ali je poslovni 
načrt ustrezen za dosego teh ciljev.

železniške infrastrukture iz odstavka 1 
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 
ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se s prosilci opravijo posvetovanja, 
preden se poslovni načrt odobri. 
Regulatorni organ iz člena 55 zagotovi, da 
se zadevna zakonodaja pravilno 
uporablja.

Or. nl

Obrazložitev

Regulatorni organi so odgovorni za nadzor, in ne za oblikovanje politike.

Predlog spremembe 352
Debora Serracchiani

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 
železniške infrastrukture iz odstavka 1
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme  poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 
ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se s prosilci opravijo posvetovanja, 
preden se poslovni načrt odobri. 
Regulatorni organ iz člena 55 izda 
nezavezujoče mnenje o tem, ali je poslovni 
načrt ustrezen za dosego teh ciljev.

3. V okviru splošne politike, ki jo določi 
država, in ob upoštevanju strategije razvoja 
železniške infrastrukture iz odstavka 1
upravljavec železniške infrastrukture 
sprejme  poslovni načrt, ki vključuje 
naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom 
se zagotovi optimalna in učinkovita 
uporaba ter razvoj železniške infrastrukture 
ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in 
sredstev, ki so potrebna za doseganje teh 
ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, 
da se s prosilci na nediskriminatoren 
način opravijo posvetovanja, preden se 
program naložb odobri. Regulatorni organ 
iz člena 55 izda nezavezujoče mnenje o 
tem, ali poslovni načrt diskriminira 
prosilce.
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Predlog spremembe 353
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo , da 
računovodska evidenca upravljavca 
železniške infrastrukture, pod normalnimi 
pogoji poslovanja in v obdobju največ treh 
let , najmanj uravnoteži prihodke 
upravljavca železniške infrastrukture iz 
uporabnin, presežkov iz drugih 
komercialnih dejavnosti in državnega 
financiranja na eni strani ter 
infrastrukturne odhodke na drugi , 
vključno s predplačili države, kjer je to 
primerno .

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nepotrebna in preveč preskriptivna določba.

Predlog spremembe 354
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo , da 
računovodska evidenca upravljavca 
železniške infrastrukture, pod normalnimi 
pogoji poslovanja in v obdobju največ treh 
let , najmanj uravnoteži prihodke 
upravljavca železniške infrastrukture iz 
uporabnin, presežkov iz drugih 
komercialnih dejavnosti in državnega 

Države članice zagotovijo, da 
računovodska evidenca upravljavca 
železniške infrastrukture, pod normalnimi 
pogoji poslovanja in v razumnem obdobju, 
najmanj uravnoteži prihodke upravljavca 
železniške infrastrukture iz uporabnin, 
presežkov iz drugih komercialnih 
dejavnosti in državnega financiranja na eni 



AM\870642SL.doc 127/186 PE467.166v01-00

SL

financiranja na eni strani ter infrastrukturne 
odhodke na drugi , vključno s predplačili 
države, kjer je to primerno .

strani ter infrastrukturne odhodke na drugi, 
vključno s predplačili države, kjer je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe besedilo v Direktivi 2001/14/ES je manj preskriptivno in državam članicam 
prepušča odgovornost za oceno računovodske evidence upravljavca železniške infrastrukture.

Predlog spremembe 355
Debora Serracchiani

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo , da 
računovodska evidenca upravljavca 
železniške infrastrukture, pod normalnimi 
pogoji poslovanja in v obdobju največ treh 
let , najmanj uravnoteži prihodke 
upravljavca železniške infrastrukture iz 
uporabnin, presežkov iz drugih 
komercialnih dejavnosti in državnega 
financiranja na eni strani ter infrastrukturne 
odhodke na drugi , vključno s predplačili 
države, kjer je to primerno .

Države članice zagotovijo, da 
računovodska evidenca upravljavca 
železniške infrastrukture, pod normalnimi 
pogoji poslovanja, ne izkazuje finančnega 
primanjkljaja več kot dve zaporedni leti 
ter da najmanj uravnoteži prihodke 
upravljavca železniške infrastrukture iz 
uporabnin, zasebnih finančnih virov,
presežkov iz drugih komercialnih 
dejavnosti in državnega financiranja na eni 
strani ter infrastrukturne odhodke na drugi , 
vključno s predplačili države, letnimi 
obrestnimi merami in trajnostnim 
financiranjem dolgoročne obnove 
objektov, kjer je to primerno.

Or. en

Predlog spremembe 356
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v morebitni dolgoročni 
cilj, da bi uporabnik pokril stroške 
infrastrukture za vse načine prevoza na 
podlagi lojalne in nediskriminatorne 
konkurence med različnimi načini 
prevoza, lahko država članica v primeru, 
ko je železniški prevoz konkurenčen 
drugim načinom prevoza, v okviru za 
zaračunavanje uporabnin iz členov 31 in 
32, od upravljavca infrastrukture zahteva, 
da svojo računovodsko evidenco 
uravnoteži brez državnega financiranja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če se ne posega v druge načine prevoza za pokritje stroškov infrastrukture, je navedba 
„lojalne konkurence“ brezpredmetna.

Predlog spremembe 357
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bilanca stanja enote se lahko do popolnega 
plačila dolgov bremeni z vsemi posojili, ki 
jih ta prevoznik najame za financiranje 
naložb in pokritje presežnih stroškov 
obratovanja, ki izhajajo iz poslovanja 
železniškega prevoza ali upravljanja 
železniške infrastrukture. Dolgovi iz 
dejavnosti hčerinskih družb se ne 
upoštevajo  . 

Bilanca stanja enote se lahko do popolnega 
plačila dolgov bremeni z vsemi posojili, ki 
jih ta prevoznik najame za financiranje 
naložb in pokritje presežnih stroškov 
obratovanja, ki izhajajo iz poslovanja 
železniškega prevoza ali upravljanja 
železniške infrastrukture.

Or. ro

Obrazložitev

Za zagotovitev preglednega zmanjšanja zadolženosti prevoznikov v železniškem prometu, je 
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treba upoštevati tudi dolgove, ki izhajajo iz dejavnosti njihovih hčerinskih družb.

Predlog spremembe 358
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Odstavka 1 in 2 se ne nanašata na 
dolgove ali obresti na dolgove, ki so jih 
prevozniki v železniškem prevozu prevzeli 
po 15. marcu 2001 oziroma po datumu 
pristopa k Uniji za države članice, ki so 
pristopile k Uniji po 15. marcu 2001.

(3) Odstavka 1 in 2 se ne nanašata na 
dolgove ali obresti na dolgove, ki so jih 
prevozniki v železniškem prevozu prevzeli 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Še vedno je treba prevoznike v železniškem prometu postaviti na zdrave finančne temelje in 
jim oprostiti njihove pretekle dolgove. V številnih državah tega še niso izvedli kljub temu, da 
so bile že leta 1991 sprejete določbe (Direktiva 91/440/EGS). Za učinkovito spodbujanje 
železniškega sektorja je potrebno njegovo razdolževanje. Poleg tega je datum 15. marec 2001 
oziroma datum pristopa za nove države članice določen prezgodaj.

Predlog spremembe 359
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prevoznikom v železniškem prometu, ki 
spadajo v področje uporabe te direktive , se 
odobri pravica dostopa do infrastrukture v 
vseh državah članicah za namene izvajanja 
mednarodnih storitev potniškega prometa. 
Pri izvajanju mednarodnih storitev 
potniškega prometa imajo prevozniki v 
železniškem prometu pravico, da potnike 
pobirajo in odlagajo na kateri koli postaji 
na mednarodni progi, vključno s postajami 

Prevoznikom v železniškem prometu, ki 
spadajo v področje uporabe te direktive , se 
odobri pravica dostopa do infrastrukture v 
vseh državah članicah za namene izvajanja 
mednarodnih storitev potniškega prometa. 
Prevozniki v železniškem prometu imajo
pravico, da potnike pobirajo in odlagajo na 
kateri koli postaji na progi, vključno s 
postajami v isti državi članici.
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v isti državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da se vključi liberalizacija nacionalnega trga prevoza potnikov. Ne 
smemo čakati na predlog Komisije leta 2012, temveč je treba že v sedanji prenovitvi vključiti 
nadaljnje odpiranje za konkurenco na evropskem trgu.

Predlog spremembe 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prevoznikom v železniškem prometu, ki 
spadajo v področje uporabe te direktive , se 
odobri pravica dostopa do infrastrukture v 
vseh državah članicah za namene izvajanja 
mednarodnih storitev potniškega prometa.
Pri izvajanju mednarodnih storitev 
potniškega prometa imajo prevozniki v 
železniškem prometu pravico, da potnike 
pobirajo in odlagajo na kateri koli postaji 
na mednarodni progi, vključno s 
postajami v isti državi članici.

Prevoznikom v železniškem prometu, ki 
spadajo v področje uporabe te direktive , se 
odobri pravica dostopa do infrastrukture v 
vseh državah članicah za namene izvajanja 
mednarodnih in nacionalnih storitev 
potniškega prometa.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razširiti uporabo te določbe na nacionalni potniški promet.

Predlog spremembe 361
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica dostopa do infrastrukture držav 
članic, za katere delež mednarodnega 
prevoza potnikov z vlakom predstavlja več 
kot polovico realizacije potniškega 
prometa prevoznikov v železniškem 
prometu v tej državi članici, se dodeli do 
31. decembra 2011.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da se vključi liberalizacija nacionalnega trga prevoza potnikov. Ne 
smemo čakati na predlog Komisije leta 2012, temveč je treba že v sedanji prenovitvi vključiti 
nadaljnje odpiranje za konkurenco na evropskem trgu.

Predlog spremembe 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica dostopa do infrastrukture držav 
članic, za katere delež mednarodnega 
prevoza potnikov z vlakom predstavlja več 
kot polovico realizacije potniškega 
prometa prevoznikov v železniškem 
prometu v tej državi članici, se dodeli do 
31. decembra 2011.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta odstavek je nebistven, saj direktiva določa tudi odprtje nacionalnih storitev prevoza 
potnikov.

Predlog spremembe 363
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica dostopa do infrastrukture držav 
članic, za katere delež mednarodnega 
prevoza potnikov z vlakom predstavlja več 
kot polovico realizacije potniškega 
prometa prevoznikov v železniškem 
prometu v tej državi članici, se dodeli do 
31. decembra 2011.

Pravica dostopa do infrastrukture držav 
članic, za katere delež mednarodnega 
prevoza potnikov z vlakom predstavlja več 
kot polovico realizacije potniškega 
prometa prevoznikov v železniškem 
prometu v tej državi članici, se dodeli 
najpozneje v šestih mesecih od datuma 
objave te direktive.

Or. ro

Obrazložitev

Roki, določeni v direktivi, morajo biti realistični in upoštevati čas, potreben za njeno sprejetje 
in objavo v uradnem listu. 

Predlog spremembe 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O tem, ali je glavni namen storitve prevoz 
potnikov med postajami, ki se nahajajo v 
različnih državah članicah, odloči 
ustrezni regulatorni organ ali organi iz 
člena 55 , in sicer na zahtevo ustreznih 
pristojnih organov ali zainteresiranih 
prevoznikov v železniškem prometu.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta odstavek ni potreben, saj direktiva določa odprtje nacionalnih prometnih storitev za 
konkurenco.
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Predlog spremembe 365
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O tem, ali je glavni namen storitve prevoz 
potnikov med postajami, ki se nahajajo v 
različnih državah članicah, odloči 
ustrezni regulatorni organ ali organi iz 
člena 55 , in sicer na zahtevo ustreznih 
pristojnih organov ali zainteresiranih 
prevoznikov v železniškem prometu.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 366
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji dostopa do železniške 
infrastrukture v nobenem primeru ne 
smejo onemogočiti potnikom pridobivanja 
informacij o potovanju iz enega kraja v 
drugega ali nakupa vozovnic za tako 
potovanje, ne glede na število prevoznikov 
v železniškem prometu, ki v celoti ali 
deloma nudijo potniške prevozne storitve 
med tema dvema krajema.

Or. ro

Obrazložitev

Pogoji dostopa do železniške infrastrukture v nobenem primeru ne smejo onemogočiti 
potnikom pridobivanja informacij o potovanju iz enega kraja v drugega ali nakupa vozovnic 
za tako potovanje, ne glede na število prevoznikov v železniškem prometu, ki v celoti ali 
deloma nudijo potniške prevozne storitve med tema dvema krajema.
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Predlog spremembe 367
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, 
v katerih so podrobno določeni postopek 
in merila, ki jih je treba upoštevati pri 
uporabi tega odstavka. Navedeni ukrepi, 
namenjeni zagotovitvi izvajanja te 
direktive pod enotnimi pogoji, se 
sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s 
členom 63(3).

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Nobene potrebe ni, da se Komisijo po pooblasti za obravnavanje nacionalnih železniških 
vprašanj.

Predlog spremembe 368
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, 
v katerih so podrobno določeni postopek 
in merila, ki jih je treba upoštevati pri 
uporabi tega odstavka. Navedeni ukrepi, 
namenjeni zagotovitvi izvajanja te 
direktive pod enotnimi pogoji, se 
sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s 
členom 63(3).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 369
Sabine Wils
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, 
v katerih so podrobno določeni postopek 
in merila, ki jih je treba upoštevati pri 
uporabi tega odstavka. Navedeni ukrepi, 
namenjeni zagotovitvi izvajanja te 
direktive pod enotnimi pogoji, se 
sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s 
členom 63(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe in posodobljena merila za izvajanje te direktive je treba sprejeti v rednem 
zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavka 4 a in 4 b  (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega je treba v 12 mesecih po 
začetku veljavnosti te direktive 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
spadajo v področje uporabe te direktive, 
omogočiti pod pravičnimi, 
nediskriminatornimi in preglednimi 
pogoji dostop do infrastrukture vseh držav 
članic za namen opravljanja vseh vrst 
storitev železniškega potniškega prometa, 
brez poseganja v že obstoječe pogodbe za 
opravljanje javne službe, ki ostanejo 
veljavne do izteka.
Določbe tega odstavka ne zahtevajo, da 
države članice pred iztekom teh 12 
mesecev po začetku veljavnosti direktive 
zagotovijo pravico dostopa za opravljanje 
domačih storitev potniškega prometa 
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prevoznikom v železniškem prometu in 
podjetjem, ki so pod njihovim 
neposrednim ali posrednim nadzorom, z 
licenco države članice, ki ne zagotavlja 
podobnih pravic dostopa.

Or. it

Obrazložitev

Železniški promet je eden od redkih sektorjev, v katerem se enotni trg še ni izoblikoval. Proces 
odpiranja trga je treba razširiti na liberalizacijo nacionalnih železniških storitev. Potrebna je 
tudi klavzula o vzajemnosti, ki bo v prehodnem obdobju pred dokončnim oblikovanjem 
notranjega trga ščitila že liberalizirane trge. 

Predlog spremembe 371
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno v členu 10, na storitve 
med odhodnim krajem in namembnim 
krajem, ki jih zajema ena ali več pogodb za 
opravljanje javne službe v skladu z 
veljavno zakonodajo Unije. Takšna 
omejitev ne povzroča omejevanja pravice, 
da se potnike pobira in odlaga na kateri 
koli postaji na mednarodni progi, vključno 
s postajami v isti državi članici, z izjemo 
primerov, v katerih bi izvajanje te pravice 
ogrozilo ekonomsko ravnotežje pogodbe 
za opravljanje javne službe.

1. Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno v členu 10, na storitve 
med odhodnim krajem in namembnim 
krajem, ki jih zajema ena ali več pogodb za 
opravljanje javne službe v skladu z 
veljavno zakonodajo Unije. Takšna 
omejitev ne povzroča omejevanja pravice, 
da se potnike pobira in odlaga na kateri 
koli postaji na mednarodni progi, vključno 
s postajami v isti državi članici, z izjemo 
primerov, v katerih bi izvajanje te pravice 
ogrozilo gospodarsko ravnotežje pogodbe 
za opravljanje javne službe.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je dati prednost izbire za storitve splošnega pomena.

Predlog spremembe 372
Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno  v členu 10, na storitve 
med odhodnim krajem in namembnim 
krajem, ki jih zajema ena ali več pogodb za 
opravljanje javne službe v skladu z 
veljavno zakonodajo Unije . Takšna 
omejitev ne povzroča  omejevanja pravice, 
da se potnike pobira in odlaga na kateri 
koli postaji na mednarodni progi, vključno 
s postajami v isti državi članici, z izjemo 
primerov, v katerih bi izvajanje te pravice 
ogrozilo ekonomsko ravnotežje pogodbe za 
opravljanje javne službe.

1. Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno  v členu 10, na storitve 
med odhodnim krajem in namembnim 
krajem, ki jih zajema ena ali več pogodb za 
opravljanje javne službe v skladu z 
veljavno zakonodajo Unije . Takšna 
omejitev ne povzroča omejevanja pravice, 
da se potnike pobira na kateri koli postaji 
na progi, vključno s postajami v isti državi 
članici, z izjemo primerov, v katerih bi 
izvajanje te pravice ogrozilo ekonomsko 
ravnotežje pogodbe za opravljanje javne 
službe.

Or. en

Predlog spremembe 373
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno  v členu 10, na storitve 
med odhodnim krajem in namembnim 
krajem, ki jih zajema ena ali več pogodb za 
opravljanje javne službe v skladu z 
veljavno zakonodajo Unije . Takšna 
omejitev ne povzroča  omejevanja pravice, 
da se potnike pobira in odlaga na kateri 
koli postaji na mednarodni progi, vključno 
s postajami v isti državi članici, z izjemo 
primerov, v katerih bi izvajanje te pravice 
ogrozilo ekonomsko ravnotežje pogodbe
za opravljanje javne službe.

1. Države članice ali zadevni pristojni 
lokalni organi, ki sklepajo pogodbo za 
opravljanje javne službe, lahko omejijo 
pravico dostopa, določeno v členu 10, na 
storitve med odhodnim krajem in 
namembnim krajem, ki jih zajema ena ali 
več pogodb za opravljanje javne službe v 
skladu z veljavno zakonodajo Unije. 
Takšna omejitev ne povzroča omejevanja 
pravice, da se potnike pobira in odlaga na 
kateri koli postaji na mednarodni progi, 
vključno s postajami v isti državi članici, z 
izjemo primerov, v katerih bi izvajanje te 
pravice ogrozilo socialno-ekonomsko
ravnotežje in cilje kohezijske politike, 
določene v pogodbi za opravljanje javne 
službe.
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Or. en

Obrazložitev

Politika socialne kohezije in sorodni prometni cilji, določeni v pogodbi o opravljanju javne 
službe, morajo biti upoštevani pri odločanju o pravici do dostopa ali pobiranja potnikov.

Predlog spremembe 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno  v členu 10, na storitve 
med odhodnim krajem in namembnim 
krajem, ki jih zajema ena ali več pogodb za 
opravljanje javne službe v skladu z 
veljavno zakonodajo Unije . Takšna 
omejitev ne povzroča  omejevanja pravice, 
da se potnike pobira in odlaga na kateri 
koli postaji na mednarodni progi, vključno 
s postajami v isti državi članici, z izjemo 
primerov, v katerih bi izvajanje te pravice 
ogrozilo ekonomsko ravnotežje pogodbe za 
opravljanje javne službe.

1. Države članice lahko omejijo pravico 
dostopa, določeno v členu 10, na storitve 
med odhodnim krajem in namembnim 
krajem, ki jih zajema ena ali več pogodb za 
opravljanje javne službe v skladu z 
veljavno zakonodajo Unije. Takšna 
omejitev ne povzroča omejevanja pravice, 
da se potnike pobira in odlaga na kateri 
koli postaji na mednarodni progi, vključno 
s postajami v isti državi članici, ali na 
nacionalni progi, z izjemo primerov, v 
katerih bi izvajanje te pravice ogrozilo 
ekonomsko ravnotežje storitev, zajetih v 
pogodbi za opravljanje javne službe.

Or. it

Predlog spremembe 375
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Pogoji dostopa do železniške 
infrastrukture ne smejo onemogočiti 
potnikom pridobivanja informacij o 
potovanju iz enega kraja v drugega ali 
nakupa vozovnic za tako potovanje, ne 
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glede na število prevoznikov v železniškem 
prometu, ki v celoti ali deloma nudijo 
potniške prevozne storitve med tema 
dvema krajema.

Or. ro

Obrazložitev

Pogoji dostopa do železniške infrastrukture ne smejo onemogočiti potnikom pridobivanja 
informacij o potovanju iz enega kraja v drugega ali nakupa vozovnic za tako potovanje, ne 
glede na število prevoznikov v železniškem prometu, ki v celoti ali deloma nudijo potniške 
prevozne storitve med tema dvema krajema.

Predlog spremembe 376
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O tem, ali bi gospodarsko ravnotežje 
pogodbe za opravljanje javne službe lahko 
bilo ogroženo, odloči zadevni regulatorni 
organ oziroma organi iz člena 55 na 
podlagi objektivne ekonomske analize in 
na podlagi vnaprej določenih meril ter na 
zahtevo katerega koli od naslednjih :

O tem, ali bi gospodarsko ravnotežje
pogodbe za opravljanje javne službe lahko 
bilo ogroženo, odloči zadevni regulatorni 
organ oziroma organi iz člena 55 na 
podlagi objektivne ekonomske analize in 
na podlagi vnaprej določenih meril ter na 
zahtevo katerega koli od naslednjih :

Or. fr

Obrazložitev

Treba je dati prednost izbire za storitve splošnega pomena in pooblastiti predstavnike 
uporabnikov in delavcev, da lahko ukrepajo.

Predlog spremembe 377
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O tem, ali bi gospodarsko ravnotežje 
pogodbe za opravljanje javne službe
lahko bilo ogroženo, odloči zadevni 
regulatorni organ oziroma organi iz 
člena 55 na podlagi objektivne ekonomske
analize in na podlagi vnaprej določenih 
meril ter na zahtevo katerega koli od 
naslednjih :

Zadevni regulatorni organ oziroma organi 
iz člena 55 so lahko pozvani, da sprejmejo 
odločitev v primeru spora o odločitvi 
organa, sprejeti v skladu z odstavkom 1, in 
sicer na podlagi objektivne analize in na 
podlagi vnaprej določenih meril ter na 
zahtevo katerega koli od naslednjih:

Or. en

Obrazložitev

Regulatorni organ se pozove k posredovanju zgolj v primeru sporov.

Predlog spremembe 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O tem, ali bi gospodarsko ravnotežje 
pogodbe za opravljanje javne službe  lahko 
bilo ogroženo, odloči zadevni regulatorni 
organ oziroma organi iz člena 55 na 
podlagi objektivne ekonomske analize in 
na podlagi vnaprej določenih meril ter na 
zahtevo katerega koli od naslednjih :

O tem, ali bi gospodarsko ravnotežje 
storitev, zajetih v pogodbi za opravljanje 
javne službe lahko bilo ogroženo, odloči 
zadevni regulatorni organ oziroma organi 
iz člena 55 na podlagi objektivne 
ekonomske analize in na podlagi vnaprej 
določenih meril ter na zahtevo katerega 
koli od naslednjih:

Or. it

Predlog spremembe 379
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) reprezentativna združenja uporabnikov 
in zaposlenih.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je dati prednost izbire za storitve splošnega pomena in pooblastiti predstavnike 
uporabnikov in delavcev, da lahko ukrepajo.

Predlog spremembe 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in prevozniki v
železniškem prometu, ki opravljajo javno 
službo, priskrbijo ustreznemu 
regulatornemu organu ali organom 
informacije, za katere se razumno šteje, da 
so potrebne za sprejetje odločitve. 
Regulatorni organ preuči prejete 
informacije in se po potrebi o njih 
posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter 
jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v 
vnaprej določenem razumnem roku, ki ne 
sme presegati dveh mesecev od prejema 
vseh potrebnih informacij.

Pristojni organi in prevozniki v 
železniškem prometu, ki opravljajo javno 
službo, priskrbijo ustreznemu 
regulatornemu organu ali organom 
informacije, za katere se razumno šteje, da 
so potrebne za sprejetje odločitve. 
Regulatorni organ preuči prejete 
informacije in se po potrebi o njih 
posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter
jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v 
vnaprej določenem razumnem roku, ki ne 
sme presegati dvajset delovnih dni od 
prejema poziva.

Or. en

Obrazložitev

Za železniška podjetja je bistveno, da pravočasno prejmejo odločitve o njihovih prošnjah o 
voznih poteh pa tudi zahtevah po reševanju sporov.

Predlog spremembe 381
Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in prevozniki v 
železniškem prometu, ki opravljajo javno 
službo, priskrbijo ustreznemu 
regulatornemu organu ali organom 
informacije, za katere se razumno šteje, da 
so potrebne za sprejetje odločitve. 
Regulatorni organ preuči prejete 
informacije in se po potrebi o njih 
posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter 
jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v 
vnaprej določenem razumnem roku, ki ne 
sme presegati dveh mesecev od prejema 
vseh potrebnih informacij.

Pristojni organi in prevozniki v 
železniškem prometu, ki opravljajo javno 
službo, priskrbijo ustreznemu 
regulatornemu organu ali organom 
informacije, za katere se razumno šteje, da 
so potrebne za sprejetje odločitve. 
Regulatorni organ preuči prejete 
informacije in se po potrebi o njih 
posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter 
jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v 
dveh tednih od prejema vseh potrebnih 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Dva tedna bi moral biti optimalen rok.

Predlog spremembe 382
Werner Kuhn

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in prevozniki v 
železniškem prometu, ki opravljajo javno 
službo, priskrbijo ustreznemu 
regulatornemu organu ali organom 
informacije, za katere se razumno šteje, da 
so potrebne za sprejetje odločitve. 
Regulatorni organ preuči prejete 
informacije in se po potrebi o njih 
posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter 
jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v 
vnaprej določenem razumnem roku, ki ne 
sme presegati dveh mesecev od prejema 
vseh potrebnih informacij.

Pristojni organi in prevozniki v 
železniškem prometu, ki opravljajo javno 
službo, priskrbijo ustreznemu 
regulatornemu organu ali organom 
informacije, za katere se razumno šteje, da 
so potrebne za sprejetje odločitve. 
Regulatorni organ preuči prejete 
informacije in se po potrebi o njih 
posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter 
jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v 
vnaprej določenem razumnem roku, ki ne 
sme presegati enega meseca od prejema 
vseh potrebnih informacij.
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Or. de

Obrazložitev

Pomembno merilo, kako učinkovit je regulatorni organ, je, kako hitro sprejme odločitev. Zato 
bi bilo treba odločitve in po potrebi ukrepe za ureditev razmer sprejeti v roku enega meseca.

Predlog spremembe 383
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in prevozniki v 
železniškem prometu, ki opravljajo javno 
službo, priskrbijo ustreznemu 
regulatornemu organu ali organom 
informacije, za katere se razumno šteje, da 
so potrebne za sprejetje odločitve. 
Regulatorni organ preuči prejete 
informacije in se po potrebi o njih 
posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter 
jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v 
vnaprej določenem razumnem roku, ki ne 
sme presegati dveh mesecev od prejema 
vseh potrebnih informacij.

Pristojni organi in prevozniki v 
železniškem prometu, ki izvajajo javne 
storitve, priskrbijo regulatornemu organu 
oziroma organom vse informacije, ki jih 
zahtevajo za sprejetje odločitve. 
Regulatorni organ preuči prejete 
informacije in se po potrebi o njih 
posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter 
jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v 
vnaprej določenem razumnem roku, ki ne 
sme presegati dveh mesecev od prejema 
vseh potrebnih informacij.

Or. es

Obrazložitev

Sprejetje prave odločitve je odvisno od tega, ali so na voljo vse informacije.

Predlog spremembe 384
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, v katerih so podrobno določeni 

črtano
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postopek in merila, ki jih je treba 
upoštevati pri uporabi odstavkov 1, 2 in 3 
tega člena. Navedeni ukrepi, namenjeni 
zagotovitvi izvajanja te direktive pod 
enotnimi pogoji, se sprejmejo kot 
izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

Or. fr

Obrazložitev

Nobene potrebe ni, da se Komisijo po pooblasti za obravnavanje nacionalnih železniških 
vprašanj.

Predlog spremembe 385
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, v katerih so podrobno določeni 
postopek in merila, ki jih je treba 
upoštevati pri uporabi odstavkov 1, 2 in 3 
tega člena. Navedeni ukrepi, namenjeni 
zagotovitvi izvajanja te direktive pod 
enotnimi pogoji, se sprejmejo kot 
izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe in posodobljena merila je treba sprejeti v rednem zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe 386
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko prav tako omejijo 
pravico, da se potnike pobira in odlaga na 
kateri koli postaji znotraj iste države 
članice na mednarodni potniški progi, 
kadar je bila izključna pravica za prevoz 
potnikov med omenjenimi postajami 
dodeljena na podlagi koncesijske pogodbe 
pred 4. decembrom 2007 na podlagi 
poštenega in konkurenčnega razpisnega 
postopka ter v skladu z ustreznimi načeli 
prava Unije . Takšna omejitev lahko velja 
do izteka prvotne veljavnosti koncesijske 
pogodbe oziroma 15 let, kar od obojega 
nastopi prej.

5. Države članice lahko prav tako omejijo 
pravico, da se potnike pobira in odlaga na 
postajah znotraj iste države članice, kadar 
je bila izključna pravica za prevoz 
potnikov med omenjenimi postajami 
dodeljena na podlagi koncesijske pogodbe 
pred 4. decembrom 2007 na podlagi 
poštenega in konkurenčnega razpisnega 
postopka ter v skladu z ustreznimi načeli 
prava Unije. Takšna omejitev lahko velja 
do izteka prvotne veljavnosti koncesijske 
pogodbe oziroma 15 let, kar od obojega 
nastopi prej.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da se vključi liberalizacija nacionalnega trga prevoza potnikov. Ne 
smemo čakati na predlog Komisije leta 2012, temveč je treba že v sedanji prenovitvi vključiti 
nadaljnje odpiranje za konkurenco na evropskem trgu.

Predlog spremembe 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko prav tako omejijo 
pravico, da se potnike pobira in odlaga na 
kateri koli postaji znotraj iste države 
članice na mednarodni potniški progi, 
kadar je bila izključna pravica za prevoz 
potnikov med omenjenimi postajami 
dodeljena na podlagi koncesijske pogodbe 
pred 4. decembrom 2007 na podlagi 
poštenega in konkurenčnega razpisnega 
postopka ter v skladu z ustreznimi načeli 
prava Unije. Takšna omejitev lahko velja 
do izteka prvotne veljavnosti koncesijske 

5. Države članice lahko prav tako omejijo 
pravico, da se potnike pobira in odlaga na 
kateri koli postaji znotraj iste države 
članice na mednarodni in/ali nacionalni 
potniški progi, kadar je bila izključna 
pravica za prevoz potnikov med 
omenjenimi postajami dodeljena na 
podlagi koncesijske pogodbe pred 4. 
decembrom 2007 na podlagi poštenega in 
konkurenčnega razpisnega postopka ter v 
skladu z ustreznimi načeli prava Unije. 
Takšna omejitev lahko velja do izteka 
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pogodbe oziroma 15 let, kar od obojega 
nastopi prej.

prvotne veljavnosti koncesijske pogodbe 
oziroma 15 let, kar od obojega nastopi prej.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razširiti področje uporabe te določbe na nacionalne storitve 
prevoza potnikov.

Predlog spremembe 388
Saïd El Khadraoui

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropski agenciji za železnice 
naroči, naj pripravi primerjalno analizo, 
kako države članice določajo zneske 
dajatev, da bi se vzpostavila enotna 
metoda izračuna zneska dajatev.

Or. nl

Predlog spremembe 389
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prevozniki v železniškem prometu so
brez razlikovanja upravičeni do 
minimalnega paketa dostopa do 
infrastrukture , določenega v  točki 1 
Priloge III.

1. Upravljavci železniške infrastrukture 
prevoznikom v železniškem prometu brez 
razlikovanja omogočijo minimalni paket
dostopa do infrastrukture, določen v 
točki 1 Priloge III.

Or. en
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Predlog spremembe 390
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prevozniki v železniškem prometu so
brez razlikovanja upravičeni do 
minimalnega paketa dostopa do 
infrastrukture , določenega v točki 1 
Priloge III.

1. Upravljavci železniške infrastrukture 
prevoznikom v železniškem prometu brez 
razlikovanja omogočijo dostop do storitev, 
določen v Prilogi III.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je dragoceno pojasnilo, ki poudarja, da je za prvi korak pri odobritvi 
dostopa do železniške infrastrukture pristojen njen upravljavec.

Predlog spremembe 391
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prevozniki v železniškem prometu so
brez razlikovanja upravičeni do 
minimalnega paketa dostopa do 
infrastrukture , določenega v  točki 1 
Priloge III.

1. Upravljavci železniške infrastrukture 
prevoznikom v železniškem prometu brez 
razlikovanja omogočijo minimalni paket
dostopa do infrastrukture, določen v 
točki 1 Priloge III.

Or. en

Predlog spremembe 392
Dieter-Lebrecht Koch

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Prevozniki v železniškem prometu so 
brez razlikovanja upravičeni do
minimalnega paketa dostopa do 
infrastrukture , določenega v  točki 1 
Priloge III.

(1) Upravljavci infrastrukture 
prevoznikom v železniškem prometu brez 
razlikovanja zagotavljajo minimalni paket
dostopa do infrastrukture, določen v točki
1 Priloge III.

Or. de

Predlog spremembe 393
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev 
brez razlikovanja.

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev 
brez razlikovanja, prošnje prevoznikov v 
železniškem prometu pa so lahko 
zavrnjene le, če obstajajo druge 
sprejemljive možnosti pod tržnimi pogoji.

Če storitev ne zagotavlja en sam 
upravljavec železniške infrastrukture, si 
upravljavec „glavne infrastrukture“ po 
najboljši moči prizadeva za olajšanje 
opravljanja teh storitev.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ohranja obveznosti uporabnikov objektov, potrebnih za izvajanje 
železniških storitev, dokler Sodišče ne obravnava zadeve, ki mu jo je predložila Komisija.

Predlog spremembe 394
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev
brez razlikovanja.

Dostopne poti do storitev iz točke 2 Priloge 
III in njihovo uporabo brez razlikovanja 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev , 
kolikor te storitve štejejo za nujne storitve 
iz člena 3 (21a novo).

Or. fr

Obrazložitev

Dostop do tirov za zagotavljanje nujnih storitev je treba zagotoviti brez razlikovanja.

Predlog spremembe 395
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev
brez razlikovanja.

Upravljavci objektov, potrebnih za 
izvajanje železniških storitev, prevoznikom 
v železniškem prometu nudijo storitve, 
navedene v točki 2 Priloge III, brez 
razlikovanja in pod nadzorom 
regulatornega organa.

Or. en

Predlog spremembe 396
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev
brez razlikovanja.

Upravljavci objektov, ki jih prevozniki v 
železniškem prometu uporabljajo za 
izvajanje železniških storitev iz Priloge III, 
lahko pri takšni dejavnosti nadzira 
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regulatorni organ, da bi preprečili spore 
ali nerazumne zamude. Da bi zagotovili 
popolno preglednost in pravičen dostop do 
objektov, potrebnih za izvajanje 
železniških storitev, mora njihov 
upravljavec ne glede na lastništvo ali 
vključenost v integrirano železniško 
skupino za vsak objekt, ki ga ponuja, 
voditi ločen račun.

Or. en

Obrazložitev

Dostopnost in razpoložljivost objektov, potrebnih za opravljanje železniških storitev, je 
bistvena, da se prevoznikom v železniškem prometu omogoči delovanje in da se zagotovi 
preglednost ponudnikov železniških storitev ne glede na njihovo lastništvo oziroma pripadnost 
skupini ter da so primorani voditi ločene račune.

Predlog spremembe 397
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev
brez razlikovanja.

Upravljavci objektov, potrebnih za 
izvajanje železniških storitev, prevoznikom 
v železniškem prometu nudijo storitve, 
navedene v točki 2 Priloge III, brez 
razlikovanja in pod nadzorom 
regulatornega organa.

Or. en

Predlog spremembe 398
Dieter-Lebrecht Koch

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, Storitve, navedene v točki 2 Priloge III,
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zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev
brez razlikovanja.

zagotavljajo upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev 
brez razlikovanja med prevozniki v 
železniškem prometu pod nadzorom 
regulatornega organa.

Or. de

Predlog spremembe 399
Debora Serracchiani

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev
brez razlikovanja.

Dostop do tirov in njihovo uporabo za
storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev,
brez razlikovanja.

Or. en

Predlog spremembe 400
Mathieu Grosch

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev
brez razlikovanja.

Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 
potrebnih za izvajanje železniških storitev,
brez razlikovanja, saj gre za bistvene 
objekte v skladu s členom 3(1)(21a) 
(novo).

Or. en
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Predlog spremembe 401
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
organu ali podjetju, ki je prav tako 
aktiven in zavzema prevladujoč položaj na 
vsaj enem od trgov storitev železniškega 
prevoza, za katere se objekt uporablja, 
mora biti upravljavec organiziran tako, da 
je pravno, organizacijsko in glede 
sprejemanja odločitev neodvisen od tega 
organa oziroma podjetja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je nepotrebno glede na določbe odstavka 2(1).

Predlog spremembe 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
organu ali podjetju, ki je prav tako 
aktiven in zavzema prevladujoč položaj na 
vsaj enem od trgov storitev železniškega 
prevoza, za katere se objekt uporablja, 
mora biti upravljavec organiziran tako, da 
je pravno, organizacijsko in glede 
sprejemanja odločitev neodvisen od tega 
organa oziroma podjetja.

Upravljavci objektov, potrebnih za 
izvajanje železniških storitev, vodijo ločen 
račun za vsako kategorijo objektov pod 
točko 2 Priloge III.

Or. en
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Predlog spremembe 403
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
organu ali podjetju, ki je prav tako aktiven 
in zavzema prevladujoč položaj na vsaj 
enem od trgov storitev železniškega 
prevoza, za katere se objekt uporablja, 
mora biti upravljavec organiziran tako, da 
je pravno, organizacijsko in glede 
sprejemanja odločitev neodvisen od tega 
organa oziroma podjetja.

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
organu ali podjetju, ki je prav tako aktiven 
in zavzema prevladujoč položaj na vsaj 
enem od trgov storitev železniškega 
prevoza, za katere se objekt uporablja, 
mora biti upravljavec organiziran tako, da 
zagotovi popolno preglednost in 
nediskriminatoren dostop do teh storitev 
ter njihove uporabe. Ta neodvisnost ne 
pomeni ustvarjanja ločene agencije za 
objekte, potrebne za izvajanje železniških 
storitev. Pristojni nacionalni regulatorni 
organ nadzoruje pogoje dostopa.

Or. fr

Obrazložitev

Popolna ločitev prevoznih storitev ne bo prinesla poštene konkurence med temi dejavnostmi. 
Povzročila bo dodatne organizacijske stroške, povečanje birokracije ter dodatne upravne 
stroške. Pristojnosti posameznih nacionalnih regulatornih organov je treba okrepiti tako, da 
lahko preverijo, ali se odločitve sprejemajo pregledno in ali prihaja do diskriminacije.

Predlog spremembe 404
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
organu ali podjetju, ki je prav tako 
aktiven in zavzema prevladujoč položaj na 
vsaj enem od trgov storitev železniškega 

Da bi zagotovili popolno preglednost in 
preprečili razlikovanje pri dostopu do 
objektov iz točke 2 Priloge III, potrebnih
za izvajanje železniških storitev, ter 
nudenju storitev v teh objektih, 
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prevoza, za katere se objekt uporablja, 
mora biti upravljavec organiziran tako, da 
je pravno, organizacijsko in glede 
sprejemanja odločitev neodvisen od tega 
organa oziroma podjetja.

upravljavec takšnih objektov vodi ločene 
račune za zadevne objekte.

Or. en

Predlog spremembe 405
Zigmantas Balčytis

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
organu ali podjetju, ki je prav tako aktiven
in zavzema prevladujoč položaj na vsaj 
enem od trgov storitev železniškega 
prevoza, za katere se objekt uporablja, 
mora biti upravljavec organiziran tako, da 
je pravno, organizacijsko in glede 
sprejemanja odločitev neodvisen od tega 
organa oziroma podjetja.

Da bi zagotovili popolno preglednost in 
preprečili razlikovanje pri dostopu do 
objektov iz alinej (a), (b), (c), (e) in (g) 
točke 2 Priloge III, potrebnih za izvajanje 
železniških storitev, ter nudenju storitev v 
teh objektih, njihov upravljavec, kadar ga 
posredno ali neposredno nadzira organ ali 
podjetje, ki je prav tako aktivno in 
zavzema prevladujoč položaj na 
nacionalnih trgih storitev železniškega 
prevoza, za katere se objekt uporablja, 
morajo biti upravljavci teh objektov 
organizirani tako, da so neodvisni od tega 
organa oziroma podjetja. Taka neodvisnost 
ne pomeni, da je treba za objekte, 
potrebne za izvajanje železniških storitev, 
ustanoviti ločen organ ali podjetje.

Or. en

Predlog spremembe 406
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
organu ali podjetju, ki je prav tako 
aktiven in zavzema prevladujoč položaj na 
vsaj enem od trgov storitev železniškega 
prevoza, za katere se objekt uporablja, 
mora biti upravljavec organiziran tako, da 
je pravno, organizacijsko in glede 
sprejemanja odločitev neodvisen od tega 
organa oziroma podjetja.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zmanjšala se bo pripravljenost za vlaganja v objekte za izvajanje železniških storitev. 
Graditelj/upravljavec objekta se ne more več zanašati na to, da bo lahko zadostil lastnim 
potrebam, saj se bo pod podobnimi pogoji tretjim strankam, katerih poslovnih konceptov ne 
pozna in jih ne more oceniti, neizbežno omogočil dostop, s čimer mu bodo te stranke odvzele 
zmogljivosti. Poleg tega bo upravljavec objekta za izvajanje železniških storitev nosil 
poslovno tveganje upravljanja objekta. Določbe so neugodne za naložbe in nesorazmerno 
posegajo v lastninske pravice.

Predlog spremembe 407
Carlo Fidanza

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
organu ali podjetju, ki je prav tako aktiven 
in zavzema prevladujoč položaj na vsaj 
enem od trgov storitev železniškega 
prevoza, za katere se objekt uporablja, 
mora biti upravljavec organiziran tako, da 
je pravno, organizacijsko in glede 
sprejemanja odločitev neodvisen od tega 
organa oziroma podjetja.

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, pripada 
prevozniku v železniškem prometu, ki je 
prav tako aktiven in zavzema prevladujoč 
položaj na vsaj enem od trgov storitev 
železniškega prevoza, za katere se objekt 
uporablja, mora biti upravljavec 
organiziran tako, da je pravno, 
organizacijsko in glede sprejemanja 
odločitev neodvisen od tega prevoznika v 
železniškem prometu.
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Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da se upravljavcem objektov, potrebnih za izvajanje 
železniških storitev, naloži obveznost organizacijske neodvisnosti od prevoznikov v 
železniškem prometu, saj obveznost neodvisnosti, ki se že zahteva od upravljavcev 
infrastrukture, zagotavlja neodvisnost povezanih objektov.

Predlog spremembe 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev 
potniškega ali tovornega prevoza izvajajo 
na isti progi pod gospodarsko 
sprejemljivimi pogoji. Obstoj gospodarsko 
smiselne možnosti mora dokazati 
upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev.

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le v primeru nezadostnih 
presežnih zmogljivosti, ki ne omogočajo, 
da bi tem zahtevam po dostopu ugodili.
Upravljavec takega objekta mora 
zavrnitev utemeljiti in dokazati 
nezadostnost presežnih zmogljivosti. V 
primeru spora se lahko prosilec pritoži na 
zavrnitev dostopa pri regulatornem 
organu.

Or. en

Predlog spremembe 409
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 

Na zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se 
odgovori v ustaljenem roku, ki ga določi 
nacionalni regulatorni organ, zavrne pa 
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omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

se jih lahko le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 410
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev 
potniškega ali tovornega prevoza izvajajo 
na isti progi pod gospodarsko 
sprejemljivimi pogoji. Obstoj gospodarsko 
smiselne možnosti mora dokazati 
upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev.

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, 
opredeljenega v členu III(2), se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti glede na 
pogoje na trgu ali če po pritožbi in 
pregledu regulator iz člena 55 meni, da 
obstaja utemeljen razlog, da operater 
zavrne dostop do zahtevanih storitev. Če 
se izvajalec ne strinja z odločitvijo 
regulatornega organa, ima pravico, da 
utemelji zavrnitev dostopa.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog Komisije ni dovolj jasen glede opredelitve objektov, ki so potrebni za izvajanje 
storitev. Prav tako je treba natančneje opredeliti vlogo regulatorja ob zavrnitvi dostopa.

Predlog spremembe 411
Hubert Pirker
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

Zahteva prevoznika v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrne le, če obstajajo druge gospodarsko 
smiselne možnosti, ki mu omogočajo, da 
zadevno storitev potniškega ali tovornega 
prevoza izvaja na isti progi pod 
gospodarsko sprejemljivimi pogoji. Če se 
zahteva zavrne, je upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev, prosilcu in regulatornemu 
organu dolžan utemeljiti razloge za 
zavrnitev. Regulatorni organ preuči 
razloge za zavrnitev in po potrebi sprejme 
ukrepe za ureditev razmer. V zvezi z 
odločitvami regulatornega organa velja 
člen 56(5)(2).

Or. de

Obrazložitev

Naloga regulatornega organa je, da preuči razloge za zavrnitev in po potrebi ukrepa.

Predlog spremembe 412
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki 
prosilcu omogočajo, da zadevno storitev 
potniškega ali tovornega prevoza izvaja na 
isti ali alternativnih progah pod 
gospodarsko sprejemljivimi pogoji. To 
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mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

upravljavca objekta ne obvezuje k 
naložbam, s katerimi bi zadostil vsem 
zahtevam prevoznikov v železniškem 
prometu. Obstoj gospodarsko smiselne 
možnosti mora dokazati regulatorni organ.
Ponudnik železniških storitev mora biti 
obvezan, da utemelji vsakršno zavrnitev 
dostopa do svojega objekta ali izvajanja 
zadevne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 413
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki 
prosilcu omogočajo, da zadevno storitev 
potniškega ali tovornega prevoza izvaja na 
isti ali alternativnih progah pod 
gospodarsko sprejemljivimi pogoji. To 
upravljavca objekta ne obvezuje k 
naložbam, s katerimi bi zadostil vsem 
zahtevam prevoznikov v železniškem 
prometu. Da bi preprečili spore in 
zamude, mora obstoj gospodarsko 
smiselne možnosti dokazati regulatorni 
organ.

Or. en

Obrazložitev

V primeru zavrnitve dostopa s strani upravljavca objekta, ki ga prevoznik potrebuje za 
opravljanje železniških storitev, lahko regulatorni organ poseduje ustrezno znanje in
predlaga gospodarsko smiselne alternativne proge.
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Predlog spremembe 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. V 
primeru spora organ iz člena 55 presodi 
na podlagi dokazov, ki jih predložijo 
stranke. V vseh primerih mora 
upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, upravičiti 
zavrnitev.

Or. fr

Predlog spremembe 415
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji.
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji.
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Or. de

Obrazložitev

Zmanjšala se bo pripravljenost za vlaganja v objekte, potrebne za izvajanje železniških 
storitev. Graditelj/upravljavec objekta se ne more več zanašati na to, da bo lahko zadostil 
lastnim potrebam, saj se bo pod podobnimi pogoji tretjim strankam, katerih poslovnih 
konceptov ne pozna in jih ne more oceniti, neizbežno omogočil dostop, s čimer mu bodo te 
stranke odvzele zmogljivosti. Poleg tega bo upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje 
železniških storitev, nosil poslovno tveganje upravljanja objekta. Določbe so neugodne za 
naložbe in nesorazmerno posegajo v lastninske pravice.

Predlog spremembe 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji.
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji.
Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev zavrne 
dostop do svojega objekta, mora zavrnitev 
pisno obrazložiti.

Or. pl

Obrazložitev

Od upravljavca objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, ki zavrne dostop do 
objekta, ki ga upravlja, ni mogoče zahtevati, da dokaže obstoj gospodarsko in tehnično 
smiselne možnosti, ki jo lahko prosilec uporabi brez povečanja materialnih stroškov, ker 
upravljavec ne pozna objektov, ki jih upravljajo drugi upravljavci.

Predlog spremembe 417
Herbert Dorfmann
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Objekti, potrebni za izvajanje 
železniških storitev, pomenijo delavnice, 
objekte za vzdrževanje, naprave ter 
potrebne stranske, odstavne in ranžirne 
tire za obratovanje objektov za 
vzdrževanje, terminalov in zasebnih 
ranžirnih postaj ter zagotavljanje dostopa 
do njih.

Or. de

Predlog spremembe 418
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev, se lahko zavrnejo le, če obstajajo 
druge gospodarsko smiselne možnosti, ki 
jim omogočajo, da zadevno storitev 
potniškega ali tovornega prevoza izvajajo
na isti progi pod gospodarsko 
sprejemljivimi pogoji. Obstoj gospodarsko 
smiselne možnosti mora dokazati 
upravljavec objekta, potrebnega za 

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do železniških storitev 
in njihovem zagotavljanju se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki 
prosilcu omogočajo, da zadevno storitev 
potniškega ali tovornega prevoza izvaja na 
isti ali alternativnih progah pod 
gospodarsko sprejemljivimi pogoji. To 
upravljavca objekta ne obvezuje k 
naložbam, s katerimi bi zadostil vsem 
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izvajanje železniških storitev. zahtevam prevoznikov v železniškem 
prometu. Obstoj gospodarsko smiselne 
možnosti mora dokazati regulatorni organ.
Ponudnik železniških storitev mora biti 
obvezan, da utemelji vsakršno zavrnitev 
dostopa do svojega objekta ali izvajanja 
zadevne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 419
Mathieu Grosch

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne možnosti, ki jim 
omogočajo, da zadevno storitev potniškega 
ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi 
pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. 
Obstoj gospodarsko smiselne možnosti 
mora dokazati upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev.

Zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se lahko 
zavrnejo le, če obstajajo druge 
gospodarsko smiselne in sprejemljive
možnosti, ki jim omogočajo, da zadevno 
storitev potniškega ali tovornega prevoza 
izvajajo na isti progi pod gospodarsko 
sprejemljivimi pogoji. Obstoj gospodarsko 
smiselne možnosti mora dokazati 
upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev.

Or. en

Predlog spremembe 420
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudnik železniških storitev, ki upravlja 
tak objekt, mora biti obvezan, da utemelji 
vsakršno zavrnitev dostopa do svojega 



PE467.166v01-00 164/186 AM\870642SL.doc

SL

objekta ali izvajanja specifične storitve.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je zahtevati ustrezno utemeljitev, ki bi regulatornemu organu pomagala v morebitni 
preiskavi.

Predlog spremembe 421
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park, lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja. Če ni mogoče 
nameniti ustreznega dela zmogljivosti 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
niso del organa ali podjetja, kateremu 
pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev, regulatorni organ skupaj z vsemi 
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zainteresiranimi stranmi oblikuje 
alternativno rešitev.

Or. en

Obrazložitev

Če ni mogoče nameniti ustreznega dela zmogljivosti prevoznikom v železniškem prometu, ki 
niso del organa ali podjetja, kateremu pripada tudi upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, regulatorni organ skupaj z vsemi zainteresiranimi stranmi 
oblikuje alternativno rešitev.

Predlog spremembe 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni 
organ, naveden v členu 55, na lastno 
pobudo ali na podlagi pritožbe ustrezno 
ukrepati, da zagotovi, da se primeren del 
zmogljivosti nameni tistim prevoznikom v 
železniškem prometu, ki niso del organa 
ali podjetja, ki mu pripada tudi 
upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev. Vendar se 
na novo zgrajene naprave za vzdrževanje 
in druge tehnične naprave, ki so bile 
razvite za poseben nov železniški vozni 
park lahko rezervirajo za uporabo s strani 
enega železniškega prevoznika za obdobje 
petih let od začetka njihovega 
obratovanja.

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
uporabi vso razpoložljivo presežno 
zmogljivost za izpolnitev zahtev po 
dostopu.

Or. en
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Predlog spremembe 423
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

Ko upravljavec tega objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe preveriti, ali je bila 
prošnja neutemeljeno zavrnjena, in v tem 
primeru ustrezno ukrepati, da zagotovi, da 
se primeren del zmogljivosti nameni tistim 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
niso del organa ali podjetja, ki mu pripada 
tudi upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev. Vendar pa 
lahko v primeru, ko so na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave razvite posebej za nov železniški 
vozni park v okviru pogodbe o javnih 
storitvah v skladu z Uredbo 1370/2007, 
njihovo uporabo prednostno rezervira 
pogodbeni izvajalec za čas trajanja 
pogodbe, saj je to potrebno za opravljanje 
javne službe. V drugih primerih je mogoče 
te objekte rezervirati za uporabo s strani 
enega železniškega prevoznika za obdobje 
desetih let od začetka njihovega 
obratovanja. Vendar pa morajo vse 
presežne zmogljivosti biti na voljo vsem 
drugim železniškim operaterjem, pod 
nadzorom regulatornega organa.

Or. fr
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Obrazložitev

Inšpekcijski organ preveri veljavnost zavrnitve dostopa do storitev. V primerih, ko ta ni 
upravičena, lahko naloži, da se prosilcu zagotovi dostop do teh storitev. Da bi se izognili 
umetnem blokiranju novih udeležencev, bi morale biti presežne zmogljivosti dostopne vsem 
izvajalcem.

Predlog spremembe 424
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati.

Or. en

Predlog spremembe 425
Sabine Wils
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati.

Or. en

Obrazložitev

Informacije, ki jih ima regulatorni organ in ki so vsebovane v programu omrežja, zadostujejo 
za iskanje rešitve.

Predlog spremembe 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 



AM\870642SL.doc 169/186 PE467.166v01-00

SL

nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, ugotoviti, ali je objekt 
nujen za zagotavljanje prevoza in po 
potrebi na lastno pobudo ali na podlagi 
pritožbe ustrezno ukrepati, da ugotovi, ali 
je bila zahteva zavrnjena brez 
utemeljenega razloga, in če je tako, 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti, 
ki se lahko da na voljo, nameni tistim 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
niso del organa ali podjetja, ki mu pripada 
tudi upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev. Vendar se na 
novo zgrajene naprave za vzdrževanje in 
druge tehnične naprave, ki so bile razvite 
za poseben nov železniški vozni park lahko 
rezervirajo za uporabo s strani enega 
železniškega prevoznika za obdobje petih 
let od začetka njihovega obratovanja.

Or. it

Obrazložitev

Regulatorni organ mora biti odgovoren za ugotavljanje, ali je objekt nujen za zagotavljanje 
prevoza in ali je bila zahteva za dodelitev zmogljivosti zavrnjena brez utemeljenega razloga.

Predlog spremembe 427
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
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gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
preveri, ali je bila zahteva neupravičeno 
zavrnjena. V tem primeru zagotovi, da se 
primeren del zmogljivosti nameni tistim 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
niso del organa ali podjetja, ki mu pripada 
tudi upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev. Vendar se na 
novo zgrajene naprave za vzdrževanje in 
druge tehnične naprave, ki so bile razvite 
za poseben nov železniški vozni park lahko 
rezervirajo za uporabo s strani enega 
železniškega prevoznika za obdobje petih 
let od začetka njihovega obratovanja.

Or. de

Obrazložitev

Zmanjšala se bo pripravljenost za vlaganja v objekte, potrebne za izvajanje železniških 
storitev. Graditelj/upravljavec objekta se ne more več zanašati na to, da bo lahko zadostil 
lastnim potrebam, saj se bo pod podobnimi pogoji tretjim strankam, katerih poslovnih 
konceptov ne pozna in jih ne more oceniti, neizbežno omogočil dostop, s čimer mu bodo te 
stranke odvzele zmogljivosti. Poleg tega bo upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje 
železniških storitev, nosil poslovno tveganje upravljanja objekta. Določbe so neugodne za 
naložbe in nesorazmerno posegajo v lastninske pravice.

Predlog spremembe 428
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
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mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati.

Or. en

Predlog spremembe 429
Peter van Dalen

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55 na podlagi pritožbe 
ustrezno ukrepati, da zagotovi, da se 
primeren del zmogljivosti nameni tistim 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
niso del organa ali podjetja, ki mu pripada 
tudi upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev. Vendar se na 
novo zgrajene naprave za vzdrževanje in 
druge tehnične naprave, ki so bile razvite 
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naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

za poseben nov železniški vozni park lahko 
rezervirajo za uporabo s strani enega 
železniškega prevoznika za obdobje petih 
let od začetka njihovega obratovanja.

Or. nl

Predlog spremembe 430
Debora Serracchiani

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
zagotovi, da se primeren del zmogljivosti 
nameni tistim prevoznikom v železniškem 
prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki 
mu pripada tudi upravljavec objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških 
storitev. Vendar se na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za poseben nov 
železniški vozni park lahko rezervirajo za 
uporabo s strani enega železniškega 
prevoznika za obdobje petih let od začetka 
njihovega obratovanja.

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev 
vseh zahtev. Če ni na voljo nobena 
gospodarsko smiselna možnost in ni 
mogoče izpolniti vseh zahtev po 
zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi 
dokazanih potreb, mora regulatorni organ, 
naveden v členu 55, na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da 
prepreči vsakršno razlikovanje in/ali 
neenake pogoje ter zagotovi preglednost.
Vendar se lahko na novo zgrajene 
naprave za vzdrževanje in druge tehnične 
naprave, ki so bile razvite za hitri 
železniški vozni park, v skladu z Odločbo 
Komisije 2008/232/ES z dne 21. februarja 
2008 o tehnični specifikaciji za 
interoperabilnost v zvezi s podsistemom 
železniški vozni park vseevropskega 
železniškega sistema za visoke hitrosti 
rezervirajo za uporabo s strani enega 
železniškega prevoznika za obdobje deset 
let od začetka njihovega obratovanja, ki 
ga je mogoče enkrat obnoviti pod 
nadzorom regulatornega organa.
Na novo zgrajene naprave za vzdrževanje 
in druge tehnične naprave, ki so bile 
razvite za poseben nov železniški vozni 
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park lahko rezervirajo za uporabo s strani 
enega železniškega prevoznika za obdobje 
petih let od začetka njihovega obratovanja.

Or. en

Predlog spremembe 431
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na 
voljo za zakup ali najem.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog posega v lastninske pravice. Regulatorni organ bi moral imeti ustrezne 
pristojnosti, da bi lahko zagotovil in spremljal dostop do objektov brez razlikovanja.

Predlog spremembe 432
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na 
voljo za zakup ali najem.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 433
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na 
voljo za zakup ali najem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je brez pomena glede na vse določbe o dodeljevanju dostopa do objektov, potrebnih 
za izvajanje železniških storitev.

Predlog spremembe 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na 
voljo za zakup ali najem.

črtano

Or. pl

Obrazložitev

Ta določba zadeva upravljanje premoženja in pregloboko posega v lastninsko pravico, 
zagotovljeno v temeljnih aktih Evropske unije. Odločitev o najemu ali prodaji objekta, 
potrebnega za izvajanje železniških storitev, mora temeljiti na ekonomskih razlogih, lastnik 
objekta pa jo mora sprejeti neodvisno.
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Predlog spremembe 435
Ismail Ertug

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup, najem ali prodajo.

Or. de

Obrazložitev

Prevoznik v železniškem prometu bi moral imeti tudi možnost prodaje objektov.

Predlog spremembe 436
Brian Simpson

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
eno leto, mora njegov lastnik objaviti, da je 
njegovo obratovanje na voljo za zakup,
najem ali prodajo za namene dejavnosti v 
zvezi z železniškim sektorjem.

Or. en

Predlog spremembe 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem, ali ugoditi morebitnim 
zahtevkom za njegovo uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 438
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na 
voljo za zakup ali najem.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zmanjšala se bo pripravljenost za vlaganja v objekte, potrebne za izvajanje železniških 
storitev. Graditelj/upravljavec objekta se ne more več zanašati na to, da bo lahko zadostil 
lastnim potrebam, saj se bo pod podobnimi pogoji tretjim strankam, katerih poslovnih 
konceptov ne pozna in jih ne more oceniti, neizbežno omogočil dostop, s čimer mu bodo te 
stranke odvzele zmogljivosti. Poleg tega bo upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje 
železniških storitev, nosil poslovno tveganje upravljanja objekta. Določbe so neugodne za 
naložbe in nesorazmerno posegajo v lastninske pravice.

Predlog spremembe 439
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored in je izkazan interes na 
podlagi dokazanih potreb, mora njegov 
lastnik objaviti, da je njegovo obratovanje 
na voljo za zakup ali najem, razen če 
upravljavec takega objekta dokaže, da je 
objekt v postopku spremembe 
namembnosti, ki prevoznikom v 
železniškem prometu preprečuje njegovo 
uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 440
Peter van Dalen

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Če se objekt iz točke 2 Priloge III, 
potreben za izvajanje železniških storitev, 
ni uporabljal najmanj tri leta zapored in so 
prevozniki v železniškem prometu 
njegovemu upravljavcu izkazali interes za 
dostop do tega objekta na podlagi 
dokazanih potreb, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje deloma 
ali v celoti na voljo za zakup ali najem za 
namene opravljanja železniških storitev, 
razen če upravljavec takega objekta 
dokaže, da je objekt v postopku 
spremembe namembnosti, ki prevoznikom 
v železniškem prometu preprečuje njegovo 
uporabo.

Or. en
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Predlog spremembe 441
Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za prodajo, zakup ali najem, razen če 
lahko lastnik dokaže, da je objekt v fazi 
spremembe namembnosti, ki prevozniku v 
železniškem prometu preprečuje uporabo.

Or. es

Obrazložitev

Upravljavci objektov morajo biti dovolj prilagodljivi, če naj dokažejo, da so njihovi objekti na 
parceli, ki je v postopku spremembe namembnosti, kot je urbanizacija, ko je običajno, da je 
ponovna uporaba zemljišča mogoča šele po dolgem časovnem obdobju.

Predlog spremembe 442
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem. Če je bil objekt 
predhodno namenjen prevozniku v 
železniškem prometu, je treba navesti 
razloge za njegovo zanemarjanje.

Or. es
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Obrazložitev

Če bodo razlogi za zanemarjanje znani, bo mogoče izboljšati ponujene storitve in izpolniti 
cilje iz direktive.

Predlog spremembe 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik 
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup, koncesijo ali najem za namene 
dejavnosti, povezanih z železnicami. Če 
objekt ni oddan v uporabo, ker ni bil 
vložen noben primeren zahtevek, se lahko 
po oceni javnega interesa storitve, ki jo 
opravi regulatorni organ iz člena 55, 
odstrani ali proda.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da je mogoče objekt prodati, vendar mora stanje 
najprej preveriti regulatorni organ.

Predlog spremembe 444
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 
dve leti zapored, mora njegov lastnik
objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo 
za zakup ali najem.

Lastnik objekta, potrebnega za izvajanje 
železniških storitev, ga uporablja  skladu z 
načeli učinkovitosti, določenimi v tej 
direktivi; če ga ne uporablja najmanj dve 
leti zapored, pa objavi, da je njegovo 
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obratovanje na voljo, in sicer v kateri koli 
obliki razpolagalne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 445
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar upravljavec železniške 
infrastrukture ponudi katero koli storitev 
iz točke 3 Priloge III kot dodatno storitev, 
jo zagotovi na nediskriminatoren način
vsem prevoznikom  v železniškem 
prometu, ki zanjo zaprosijo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predhodne določbe tega člena zadostujejo.

Predlog spremembe 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar upravljavec železniške 
infrastrukture ponudi katero koli storitev iz 
točke 3 Priloge III kot dodatno storitev, jo 
zagotovi na nediskriminatoren način  vsem 
prevoznikom  v železniškem prometu, ki 
zanjo zaprosijo.

3. Kadar upravljavec železniške 
infrastrukture ponudi katero koli storitev iz 
točke 3 Priloge III kot dodatno storitev, jo 
zagotovi na nediskriminatoren način  vsem 
prevoznikom  v železniškem prometu, ki 
zanjo zaprosijo.

Prevoznik v železniškem prometu, ki 
kupuje električno energijo za vlečni tok, 
ima proste roke pri izbiri ponudnika 
električne energije.
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Cene enote električne energije niso 
povezane z vrsto ali velikostjo prevoznika 
v železniškem prometu, temveč so enake 
za vse kupce.

Or. en

Predlog spremembe 447
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar upravljavec železniške 
infrastrukture ponudi katero koli storitev 
iz točke 3 Priloge III kot dodatno storitev, 
jo zagotovi na nediskriminatoren način
vsem prevoznikom  v železniškem 
prometu, ki zanjo zaprosijo.

3. Kadar izvajalec storitve ponudi katero 
koli storitev iz točke 3 Priloge III kot 
dodatno storitev, jo zagotovi na 
nediskriminatoren način vsem 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
zanjo zaprosijo.

Or. en

Predlog spremembe 448
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Prevozniki v železniškem prometu 
lahko upravljavca železniške 
infrastrukture ali druge ponudnike 
storitev zaprosijo za nadaljnje pomožne 
storitve, ki jih navaja točka 4 Priloge III. 
Upravljavec železniške infrastrukture ni 
zavezan zagotoviti teh storitev.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Predhodne določbe tega člena zadostujejo.

Predlog spremembe 449
Mathieu Grosch

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Regulatorni organ mora biti obveščen 
in imeti dostop do ustreznih dokumentov v 
zvezi z zahtevki in odločitvami v skladu s 
točkama 1 in 2 Priloge III, da bi lahko 
zagotovil nediskriminatorno sprejemanje 
teh odločitev.

Or. en

Predlog spremembe 450
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priloga III se lahko spremeni glede na 
izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Priloga III se lahko spremeni glede na 
izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Po Lizbonski pogodbi (člen 290) se lahko z delegiranimi akti dopolnjuje ali spreminja le 
nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. S tem predlogom bi na Komisijo prenesli 
pooblastilo za spremembo bistvenih elementov politike in regulacije železnic z delegiranimi 
akti, kar močno presega obseg, v katerem je mogoče upravičiti prenos pooblastil na Komisijo. 
Zato bi bilo treba uvajati spremembe po običajnem postopku soodločanja.

Predlog spremembe 452
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priloga III se lahko spremeni glede na 
izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Bistveni element, ki ne spada v postopek z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 453
Dieter-Lebrecht Koch

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Priloga III se lahko spremeni glede na 
izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 454
Mathieu Grosch

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priloga III se lahko spremeni glede na 
izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 455
Jörg Leichtfried

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priloga III se lahko spremeni glede na 
izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

črtano 

Or. en

Predlog spremembe 456
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse določbe, vsebovane v čezmejnih 
sporazumih med državami članicami, ki 
diskriminirajo med prevozniki v 
železniškem prometu ali omejujejo 
svobodo prevoznikov v železniškem 
prometu, da opravljajo čezmejne storitve, 
se nadomestijo s tem aktom.

črtano

O teh sporazumih je treba uradno 
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obvestiti Komisijo. Komisija prouči 
skladnost takih sporazumov s to direktivo 
in odloči v skladu s postopkom iz člena 
64(2), ali se zadevni sporazumi lahko 
naprej uporabljajo. Komisija svojo 
odločitev sporoči Evropskemu 
parlamentu, Svetu in državam članicam.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti, da opredelijo potrebno sodelovanje, zlasti v okviru storitev 
splošnega pomena, ki so jih poprej opredelile. Tukaj gre za spodbijanje načela subsidiarnosti.

Predlog spremembe 457
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse določbe, vsebovane v čezmejnih 
sporazumih med državami članicami, ki
diskriminirajo med prevozniki v 
železniškem prometu ali omejujejo 
svobodo prevoznikov v železniškem 
prometu, da opravljajo čezmejne storitve, 
se nadomestijo s tem aktom.

Države članice morajo zagotoviti, da 
sklenjeni čezmejni sporazumi ne
diskriminirajo nekaterih prevoznikov v 
železniškem prometu ali omejujejo 
svobodo prevoznikov v železniškem 
prometu, da opravljajo čezmejne storitve.

Or. fr

Obrazložitev

Čezmejni sporazumi bi morali ostati v pristojnosti držav članic. Evropska unija lahko ukrepa 
samo, če države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev in če bi bilo te cilje mogoče bolje 
uresničiti na ravni Evropske unije.

Predlog spremembe 458
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O teh sporazumih je treba uradno obvestiti 
Komisijo. Komisija prouči skladnost takih 
sporazumov s to direktivo in odloči v 
skladu s postopkom iz člena 64(2), ali se 
zadevni sporazumi lahko naprej 
uporabljajo. Komisija svojo odločitev 
sporoči Evropskemu parlamentu, Svetu in 
državam članicam.

O teh sporazumih je treba uradno obvestiti 
Komisijo. Komisija prouči skladnost takih 
sporazumov s to direktivo. Če Komisija 
ugotovi neskladje med čezmejnim 
sporazumom in pravom Unije, se lahko 
odloči, da zaradi kršitve prava Unije na 
podlagi člena 258 PDEU sproži postopek 
za ugotavljanje kršitev pred Sodiščem 
Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska komisija ne more razveljaviti uporabe ustrezno oblikovanega čezmejnega 
sporazuma med vladama dveh držav članic z navadnim sklepom. V skladu s členom 17 PDEU 
mora pod nadzorom Sodišča Evropske unije skrbeti za pravilno uporabo pogodb in ukrepov, 
ki jih institucije sprejmejo na njihovi podlagi.

Predlog spremembe 459
Georges Bach

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v delitev pristojnosti med 
Unijo in države članice v skladu z 
zakonodajo Unije morajo biti pogajanja o 
čezmejnih sporazumih med državami 
članicami in tretjimi državami ter izvajanje 
teh sporazumov predmet postopka 
sodelovanja med državami članicami in 
Komisijo.

Brez poseganja v delitev pristojnosti med 
Unijo in državami članicami v skladu z 
zakonodajo Unije morajo države članice 
Komisijo obveščati o pogajanjih o 
čezmejnih sporazumih med državami 
članicami in tretjimi državami ter izvajanju 
teh sporazumov.

Or. fr


