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9. 11. 2011 A7-0367/145 

Predlog spremembe  145 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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. 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. 
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9. 11. 2011 A7-0367/146 

Predlog spremembe  146 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 
izvzamejo: 

Or. en 

Obrazložitev 

Vsaka država članica je dolžna zagotoviti spoštovanje vseh obstoječih predpisov o varnosti in 
opravljanju železniških storitev v okviru svoje nacionalne zakonodaje, četudi gre za 
dopustitev izjem. 
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9. 11. 2011 A7-0367/147 

Predlog spremembe  147 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 jih 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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9. 11. 2011 A7-0367/148 

Predlog spremembe  148 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Predlog direktive 
Člen 3 – 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. 
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9. 11. 2011 A7-0367/149 

Predlog spremembe  149 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Predlog direktive 
Člen 3 – 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 tehnično znanje pri dodeljevanju rezervne 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. 
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9. 11. 2011 A7-0367/150 

Predlog spremembe  150 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 

Železniške storitve so tudi del storitev splošnega pomena, zato niso omejene na poslovna 
načela, na katera se sklepi držav članic pri določanju obveznosti javnih storitev več ne 
nanašajo. 
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9. 11. 2011 A7-0367/151 

Predlog spremembe  151 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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. 
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9. 11. 2011 A7-0367/152 

Predlog spremembe  152 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 

Obrazložitev 

Upravni odbor nosi pri izvajanju ustreznih smernic vodenja vso odgovornost za upoštevanje 
želja delničarjev. 
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9. 11. 2011 A7-0367/153 

Predlog spremembe  153 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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. 

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. 
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9. 11. 2011 A7-0367/154 

Predlog spremembe  154 
Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Enotno evropsko železniško območje (prenova) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 : 

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. 

 

 

 


