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9. 11. 2011 A7-0367/155 

Predlog spremembe  155 
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 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. 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 upravlja zahtevane železniške 
storitve, ima regulatorni organ lahko ustrezno znanje in predlaga gospodarsko smiselne 
alternativne proge. 
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9. 11. 2011 A7-0367/156 

Predlog spremembe  156 
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 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 podlagi pritožbe 
ustrezno ukrepati. Vendar se naprave za 
vzdrževanje in druge tehnične naprave, ki 
so bile razvite za poseben nov železniški 
vozni park in vključene v pogodbo o 
javnih storitvah v skladu z Uredbo 
1370/2007, lahko rezervirajo za 
pogodbenega železniškega prevoznika za 
čas trajanja pogodbe. V drugih primerih 
je mogoče te objekte rezervirati za uporabo 
s strani enega železniškega prevoznika za 
obdobje desetih let od začetka njihovega 
obratovanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če regulatorni organ sprejme ukrepe, mora upoštevati časovni okvir in človeške vire, ki so na 
voljo v objektu. 



 

AM\883184SL.doc  PE472.775v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
9. 11. 2011 A7-0367/157 

Predlog spremembe  157 
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 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. 
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9. 11. 2011 A7-0367/158 

Predlog spremembe  158 
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 31 – odstavek 3 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Priloga VIII, točka 1, se lahko spremeni 
glede na izkušnje skladu s postopkom iz 
člena 60. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Bistvena prvina, ki ne spada v postopek delegiranih aktov. 
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9. 11. 2011 A7-0367/159 

Predlog spremembe  159 
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 31 – odstavek 5 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Priloga VIII, točka 2, se lahko spremeni 
glede na izkušnje v skladu s postopkom iz 
člena 60, zlasti, da bi se navedli elementi 
diferenciranih uporabnin za uporabo 
infrastrukture. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Bistvena prvina, ki ne spada v postopek delegiranih aktov. 
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9. 11. 2011 A7-0367/160 

Predlog spremembe  160 
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 56 – odstavek 8 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Regulatorni organ je pooblaščen, da 
opravlja revizijo ali začne zunanjo revizijo 
z upravljavci železniške infrastrukture in 
po potrebi s prevozniki v železniškem 
prometu, da bi preveril izpolnjevanje 
določb glede ločevanja poslovnih računov 
iz člena 6. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Opravljanje celovite revizije dejavnosti upravljavcev infrastrukture ne spada na področje 
dela regulatornega organa, ki pa mora reševati morebitne spore. Pristojni parlamentarni 
organi morajo oceniti pravilnost izvajanja določb direktive, prenesene v njihov zakonodajni 
okvir. 
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9. 11. 2011 A7-0367/161 

Predlog spremembe  161 
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 56 – odstavek 8 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Bistvena prvina, ki ne spada v postopek delegiranih aktov. 

 
 


