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Predlog spremembe343
Jörg Leichtfried

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. [...] črtano

Or. de

Obrazložitev

Obveznost prenosa železniškega voznega parka na novega izvajalca pomeni razlastitev, ki je 
zaradi nesorazmernosti v nasprotju s temeljnimi pravicami EU. Obveznost organov, da 
prevzamejo ustrezna jamstva za to, povzroča nepotrebno breme za javne proračune.

Predlog spremembe 344
Erik Bánki

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) [...] črtano

Or. hu

Obrazložitev

Z določbo bi se preneslo tveganje, ki ga prinašajo dolgoročni donosi iz financiranja in 
financiranje železniškega voznega parka od tega, da so finančno tveganje za tržne deležnike, 
na organ, ki je naročnik. Predlog ne podpira modela organizacije integrirane storitve 
potniškega prevoza v gospodarski družbi, ki je stroškovno znatno bolj učinkovita rešitev tako 
za organe, pristojne za zagotavljanje storitev, kot za potnike
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Predlog spremembe 345
Gilles Pargneaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pristojni organi sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da se omogoči učinkovit in 
nediskriminatorni dostop do primernega 
železniškega voznega parka za javni 
železniški potniški prevoz izvajalcem, ki 
želijo izvajati storitve javnega železniškega 
potniškega prevoza v njihovi pristojnosti 
na podlagi pogodbe o izvajanju javne 
službe.

Or. fr

Obrazložitev

Organizacija dostopa do primernega železniškega voznega parka izvajalcem, ki želijo izvajati 
storitve javnega železniškega potniškega prevoza, spada na področje delovanja pristojnih 
organov in ne držav članic. Uredba 1370/2007 je lex specialis s področja državne pomoči, ki 
javnemu železniškemu potniškemu prevozu omogoča izognitev splošnim pravilom, ki veljajo 
za državno pomoč.

Predlog spremembe 346
Oldřich Vlasák

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s pravili o 
državnih pomočeh sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo učinkovit in 
nediskriminatorni dostop do primernega 
železniškega voznega parka za javni 

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

javni železniški potniški prevoz 
izvajalcem, ki želijo izvajati storitve 
javnega železniškega potniškega prevoza 
na podlagi pogodbe o izvajanju javne 
službe.

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele nadomestiti podjetij za zakup ali se vmešavati na trg voznega 
parka, marveč določiti skupne pogoje za homologacijo voznega parka na ravni EU, da se 
ustvari delujoč evropski trg za ta vozila in za proizvode, ki se jih lahko posledično zakupi.

Predlog spremembe 347
Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Uporaba te določbe bi morala pomeniti enak dostop do železniškega voznega parka. Če 
izpustimo besedo „pogoj‟, potem tvegamo, da ustvarimo neuporabno (in nelogično) pravno 
določbo. 

Predlog spremembe 348
Antonio Cancian
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Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice v skladu s pravili o 
državnih pomočeh sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo učinkovite in 
nediskriminatorne pogoje dostopa do 
primernega železniškega voznega parka za 
javni železniški potniški prevoz, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji,  
izvajalcem, ki želijo izvajati storitve 
javnega železniškega potniškega prevoza, 
razen ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
storitve prevoz s podzemno železnico ali 
tramvaji, na podlagi pogodbe o izvajanju 
javne službe.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe, ki sam pojasni, da se določba nanaša na pogoje dostopa in ni povezana 
s podzemno železnico ali tramvaji.

Predlog spremembe 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Obveznost pristojnega organa glede prevzema preostanka vrednostnega tveganja za potrebni 
železniški vozni park bi zanj pomenila znatne stroške in je nesorazmerna. Odločitev glede 
tega mora biti prepuščena posameznemu izvajalcu javne službe železniškega potniškega 
prevoza.

Predlog spremembe 351
Karim Zéribi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ukrepe, da zagotovijo učinkovit in 
nediskriminatorni dostop do primernega 
železniškega voznega parka za javni 
železniški potniški prevoz izvajalcem, ki 
želijo izvajati storitve javnega železniškega 
potniškega prevoza na podlagi pogodbe o 
izvajanju javne službe.

Or. fr

Predlog spremembe 352
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1 točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o 
državnih pomočeh, če tako zahtevajo 
izvajalci, ki nameravajo in so sposobni 
sodelovati v razpisnih postopkih za 
pogodbe o izvajanju javne službe, da bi 
lahko sodelovali v takšnih razpisnih 
postopkih.

2. Ti ukrepi lahko vključujejo celotno ali 
delno financiranje voznega parka s strani 
pristojnega organa, njegovo zavezo, da bo 
prevzel preostanek vrednostnega tveganja, 
ali uporabo storitev podjetja za zakup 
železniškega voznega parka. 

Kadar pristojni organ odloči, da sam 
priskrbi vozni park za izvrševanje pogodbe 
o izvajanju javne službe, ga da na voljo 
izbranemu izvajalcu javne službe. V 
pogodbi o izvajanju javne službe se 
določijo pogoji, zlasti finančni, za dajanje 
na voljo voznega parka. 
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Kadar pristojni organ odloči, da izvajalcu 
dodeli sredstva za celotno ali delno 
financiranje voznega parka v okviru 
pogodbe o izvajanju javne službe, se 
nadomestilo izračuna na način, predviden 
v členu 4(1)(b), v členu 6 in po potrebi v 
Prilogi. Ob izteku pogodbe o izvajanju 
javne službe lahko pristojni organ 
ponovno prevzame vozni park po 
preostanku vrednosti tistega dela, ki ga ni 
financiral.

Or. fr

Obrazložitev

Natančno je treba navesti pogoje za dostop izvajalcev javne službe do železniškega voznega 
parka. Samo pristojni organi lahko sprejmejo odločitev o uporabi mehanizma za dostop do 
voznega parka. Prav tako jim je treba zagotoviti potreben manevrski prostor, ki jim bo 
omogočal uporabo najprimernejšega mehanizma glede na okoliščine.

Predlog spremembe 353
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh, če tako zahtevajo izvajalci, ki 
nameravajo in so sposobni sodelovati v 
razpisnih postopkih za pogodbe o izvajanju 

Kadar na trgu EU ni podjetij za zakup 
železniškega voznega parka, ki bi vsem 
zadevnim izvajalcem javnega železniškega 
potniškega prometa zagotavljala zakup 
železniškega voznega parka iz odstavka 1 
pod nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh, če tako zahtevajo izvajalci, ki 
nameravajo in so sposobni sodelovati v 
razpisnih postopkih za pogodbe o izvajanju 
javne službe, da bi lahko sodelovali v 
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javne službe, da bi lahko sodelovali v 
takšnih razpisnih postopkih.

takšnih razpisnih postopkih.

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele nadomestiti podjetij za zakup ali se vmešavati na trg voznega 
parka, marveč določiti skupne pogoje za homologacijo voznega parka na ravni EU, da se 
ustvari delujoč evropski trg za ta vozila in za proizvode, ki se jih lahko posledično zakupi.

Predlog spremembe 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh, če tako zahtevajo izvajalci, ki 
nameravajo in so sposobni sodelovati v 
razpisnih postopkih za pogodbe o 
izvajanju javne službe, da bi lahko 
sodelovali v takšnih razpisnih postopkih.

Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh.

Or. en

Obrazložitev

Tako so bo člen nanašal ne le na javne razpise, marveč tudi neposredno na sklepanje pogodb.
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Predlog spremembe 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh, če tako zahtevajo izvajalci, ki 
nameravajo in so sposobni sodelovati v 
razpisnih postopkih za pogodbe o izvajanju 
javne službe, da bi lahko sodelovali v 
takšnih razpisnih postopkih.

Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, lahko države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh, če tako zahtevajo izvajalci, ki 
nameravajo in so sposobni sodelovati v 
razpisnih postopkih za pogodbe o izvajanju 
javne službe, da bi lahko sodelovali v 
takšnih razpisnih postopkih.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost pristojnega organa glede prevzema preostanka vrednostnega tveganja za potrebni 
železniški vozni park bi zanj pomenila znatne stroške in je nesorazmerna. Odločitev glede 
tega mora biti prepuščena posameznemu izvajalcu javne službe železniškega potniškega 
prevoza.

Predlog spremembe 356
Karim Zéribi

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

 Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o 
državnih pomočeh, če tako zahtevajo 
izvajalci, ki nameravajo in so sposobni 
sodelovati v razpisnih postopkih za 
pogodbe o izvajanju javne službe, da bi 
lahko sodelovali v takšnih razpisnih 
postopkih.

Kadar na zadevnem trgu ni ponudbe za 
zakup železniškega voznega parka pod 
pogoji iz odstavka 1, pristojni organi 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ.

Or. fr

Predlog spremembe 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh, če tako zahtevajo izvajalci, ki 
nameravajo in so sposobni sodelovati v 

Države članice zagotovijo, da preostanek 
vrednostnega tveganja za železniški vozni 
park krije pristojni organ v skladu s pravili 
o državnih pomočeh, če tako zahtevajo 
izvajalci, ki nameravajo in so sposobni 
sodelovati v razpisnih postopkih za 
pogodbe o izvajanju javne službe, da bi 
lahko sodelovali v takšnih razpisnih 
postopkih.
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razpisnih postopkih za pogodbe o izvajanju 
javne službe, da bi lahko sodelovali v 
takšnih razpisnih postopkih.

Or. fr

Obrazložitev

Obstoj ali neobstoj podjetij za zakup se ne more šteti kot zadostno jamstvo za dobre pogoje za 
dostop do voznega parka (toliko bolj, ko gre za edino jamstvo). Zagotoviti je treba, da so 
pogoji za dostop do voznega parka enaki za vsa železniška podjetja, da ti pogoji ne postanejo 
ovira za vstop na trg.

Predlog spremembe 358
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh, če tako zahtevajo izvajalci, ki 
nameravajo in so sposobni sodelovati v 
razpisnih postopkih za pogodbe o 
izvajanju javne službe, da bi lahko 
sodelovali v takšnih razpisnih postopkih.

Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za 
zakup železniškega voznega parka, ki bi 
vsem zadevnim izvajalcem javnega 
železniškega potniškega prometa 
zagotavljala zakup železniškega voznega 
parka iz odstavka 1 pod 
nediskriminatornimi in poslovno 
privlačnimi pogoji, države članice 
zagotovijo, da preostanek vrednostnega 
tveganja za železniški vozni park krije 
pristojni organ v skladu s pravili o državnih 
pomočeh.

Or. en

Predlog spremembe 359
Oldřich Vlasák
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Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) z nakupom železniškega voznega 
parka, ki se uporablja za izvrševanje 
pogodbe o izvajanju javne službe, da bi ga 
dal na voljo izbranemu izvajalcu javne 
službe po tržni ceni ali kot del pogodbe o 
izvajanju javne službe v skladu s členom 
4(1)(b), členom 6 in, če je ustrezno, s 
Prilogo,
(b) z zagotovitvijo garancije za 
financiranje železniškega voznega parka, 
ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, po tržni ceni ali 
kot del pogodbe o izvajanju javne službe v 
skladu s členom 4(1)(b), členom 6 in, če je 
ustrezno, s Prilogo. Takšna garancija 
lahko krije preostanek vrednostnega 
tveganja, pri čemer se po potrebi 
upoštevajo ustrezna pravila o državnih 
pomočeh,
(c) tako, da se v pogodbi o izvajanju javne 
službe zaveže prevzeti železniški vozni 
park po tržni ceni ob izteku veljavnosti 
pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele nadomestiti podjetij za zakup ali se vmešavati na trg voznega 
parka, marveč določiti skupne pogoje za homologacijo voznega parka na ravni EU, da se 
ustvari delujoč evropski trg za ta vozila in za proizvode, ki se jih lahko posledično zakupi.

Predlog spremembe 360
Sabine Wils, Jacky Hénin
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Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) z nakupom železniškega voznega 
parka, ki se uporablja za izvrševanje 
pogodbe o izvajanju javne službe, da bi ga 
dal na voljo izbranemu izvajalcu javne 
službe po tržni ceni ali kot del pogodbe o 
izvajanju javne službe v skladu s členom 
4(1)(b), členom 6 in, če je ustrezno, s 
Prilogo,
(b) z zagotovitvijo garancije za 
financiranje železniškega voznega parka, 
ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, po tržni ceni ali 
kot del pogodbe o izvajanju javne službe v 
skladu s členom 4(1)(b), členom 6 in, če je 
ustrezno, s Prilogo. Takšna garancija 
lahko krije preostanek vrednostnega 
tveganja, pri čemer se po potrebi 
upoštevajo ustrezna pravila o državnih 
pomočeh,
(c) tako, da se v pogodbi o izvajanju javne 
službe zaveže prevzeti železniški vozni 
park po tržni ceni ob izteku veljavnosti 
pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Te tri predlagane možnosti zagotavljajo, da tveganje prenosa železniškega voznega parka ne 
nosijo novi udeleženci na trgu in neizbrani ponudniki, temveč javni sektor ali zavezani 
prevozniki v železniškem prometu. Poleg tega ni določb o odgovornosti za servisiranje in 
vzdrževanje, tako da bodo morali v najslabšem primeru tudi te stroške kriti pristojni organi.
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Predlog spremembe 361
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kadar pristojni organ odloči, da sprejme 
preostanek vrednostnega tveganja za 
železniški vozni park, lahko to stori na 
enega od naslednjih načinov:

Or. fr

Obrazložitev

Natančno je treba navesti pogoje za dostop izvajalcev javne službe do železniškega voznega 
parka. Samo pristojni organi lahko sprejmejo odločitev o uporabi mehanizma za dostop do 
voznega parka. Prav tako jim je treba zagotoviti potreben manevrski prostor, ki jim bo 
omogočal uporabo najprimernejšega mehanizma glede na okoliščine.

Predlog spremembe 362
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pristojni organ lahko zahtevo iz prvega 
pododstavka izpolni na različne načine, ki 
omogočajo ekonomijo obsega, kot na 
primer:

Or. fr

Obrazložitev

Načini za pridobivanje voznega parka bi morali omogočiti ekonomijo obsega.
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Predlog spremembe 363
Preslav Borissov

Predlog uredbe
Člen 1 točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pristojni organ lahko zahtevo iz prvega 
pododstavka izpolni na primer na enega od 
načinov, naštetih na naslednjem 
neizčrpnem seznamu:

Or. bg

Obrazložitev

Pristojnih organov se ne sme omejiti pri prosti izbiri najbolj ustreznega načina za 
zagotavljanje učinkovitega in nediskriminatornega dostopa do ustreznega železniškega 
voznega parka.

Predlog spremembe 364
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 z nakupom železniškega voznega parka, 
ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, da bi ga dal na 
voljo izbranemu izvajalcu javne službe po 
tržni ceni ali kot del pogodbe o izvajanju 
javne službe v skladu s členom 4(1)(b), 
členom 6 in, če je ustrezno, s Prilogo,

črtano

Or. fr
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Obrazložitev

Natančno je treba navesti pogoje za dostop izvajalcev javne službe do železniškega voznega 
parka. Samo pristojni organi lahko sprejmejo odločitev o uporabi mehanizma za dostop do 
voznega parka. Prav tako jim je treba zagotoviti potreben manevrski prostor, ki jim bo 
omogočal uporabo najprimernejšega mehanizma glede na okoliščine.

Predlog spremembe 365
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) z nakupom železniškega voznega parka, 
ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, da bi ga dal na 
voljo izbranemu izvajalcu javne službe po 
tržni ceni ali kot del pogodbe o izvajanju 
javne službe v skladu s členom 4(1)(b), 
členom 6 in, če je ustrezno, s Prilogo,

(a) z nakupom železniškega voznega parka, 
ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, po tržni ceni, da bi 
ga dal na voljo izbranemu izvajalcu javne 
službe po tržni ceni ali kot del pogodbe o 
izvajanju javne službe v skladu s členom 
4(1)(b), členom 6 in, če je ustrezno, s 
Prilogo,

Or. en

Obrazložitev

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract. Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Predlog spremembe 366
Antonio Cancian
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Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) z nakupom železniškega voznega parka, 
ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, da bi ga dal na 
voljo izbranemu izvajalcu javne službe po 
tržni ceni ali kot del pogodbe o izvajanju 
javne službe v skladu s členom 4(1)(b), 
členom 6 in, če je ustrezno, s Prilogo,

(a) z nakupom železniškega voznega parka, 
ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, po tržni ceni, da bi 
ga dal na voljo izbranemu izvajalcu javne 
službe po tržni ceni ali kot del pogodbe o 
izvajanju javne službe v skladu s členom 
4(1)(b), členom 6 in, če je ustrezno, s 
Prilogo,

Or. en

Predlog spremembe 367
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z zagotovitvijo garancije za financiranje 
železniškega voznega parka, ki se 
uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, po tržni ceni ali kot 
del pogodbe o izvajanju javne službe v 
skladu s členom 4(1)(b), členom 6 in, če je 
ustrezno, s Prilogo. Takšna garancija lahko 
krije preostanek vrednostnega tveganja, pri 
čemer se po potrebi upoštevajo ustrezna 
pravila o državnih pomočeh,

(b) z zagotovitvijo garancije za financiranje 
železniškega voznega parka, ki se 
uporablja za izvrševanje pogodbe o 
izvajanju javne službe, po tržni ceni ali kot 
del pogodbe o izvajanju javne službe v 
skladu s členom 4(1)(b), členom 6 in, če je 
ustrezno, s Prilogo. Takšna garancija se 
uporablja tudi za pomoč financiranju 
prenove rabljenega železniškega voznega 
parka. Lahko krije preostanek 
vrednostnega tveganja, pri čemer se po 
potrebi upoštevajo ustrezna pravila o 
državnih pomočeh,

Or. en
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Obrazložitev

Glavni namen je zagotoviti enak dostop in odstraniti ovire pri dostopu do železniškega 
voznega parka. V tej zvezi je pomembno, da ti podporni ukrepi niso upoštevani pri mehanizmu 
sklepanja pogodb.  Dostop do prenove železniškega voznega parka bi lahko spodbudil k 
večjemu številu ponudnikov v nekaterih državah članicah, kjer ni na voljo veliko denarja za 
obveznosti javnih služb in kjer pomanjkljivo financiranje že sedaj povzroča težave.

Predlog spremembe 368
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tako, da se v pogodbi o izvajanju javne 
službe zaveže prevzeti železniški vozni 
park po tržni ceni ob izteku veljavnosti 
pogodbe.

(b) tako, da se v pogodbi o izvajanju javne 
službe zaveže prevzeti železniški vozni 
park po preostanku vrednosti ob izteku 
veljavnosti pogodbe.

Or. fr

Obrazložitev

Natančno je treba navesti pogoje za dostop izvajalcev javne službe do železniškega voznega 
parka. Samo pristojni organi lahko sprejmejo odločitev o uporabi mehanizma za dostop do 
voznega parka. Prav tako jim je treba zagotoviti potreben manevrski prostor, ki jim bo 
omogočal uporabo najprimernejšega mehanizma glede na okoliščine.

Predlog spremembe 369
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tako, da se v pogodbi o izvajanju javne 
službe zaveže prevzeti železniški vozni 
park po tržni ceni ob izteku veljavnosti 

(c) tako, da se v pogodbi o izvajanju javne 
službe zaveže prevzeti železniški vozni 
park po tržni ceni ob izteku veljavnosti 
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pogodbe. pogodbe. Pred izvršitvijo zaveze je 
potrebno predhodno pisno soglasje 
trenutnega lastnika.

Or. en

Predlog spremembe 370
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) z vzpostavitvijo sodelovanja s 
sosednjimi lokalnimi organi, da si 
zagotovi večji vozni park;

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba novih načinov pridobivanja voznega parka, da se omogoči ekonomija obsega.

Predlog spremembe 371
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) z zagotovitvijo učinkovitih, 
nediskriminatornih in poslovno privlačnih 
pogojev za zakup železniškega voznega 
parka za določeno pogodbo o izvajanju 
obveznosti javne službe, prevoznikom, na 
katere se nanaša;

Or. en
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Predlog spremembe 372
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) z zagotovitvijo učinkovitih, 
nediskriminatornih in poslovno privlačnih 
pogojev za zakup železniškega voznega 
parka za določeno pogodbo o izvajanju 
obveznosti javne službe, prevoznikom, na 
katere se nanaša;

Or. en

Obrazložitev

Glavni namen je zagotoviti enak dostop in odstraniti ovire pri dostopu do železniškega 
voznega parka. V tej zvezi je pomembno, da ti podporni ukrepi niso upoštevani pri mehanizmu 
sklepanja pogodb. 

Predlog spremembe 373
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) s spodbujanjem prispevka svoje 
države članice k enemu od načinov za 
kritje preostanka vrednosti železniškega 
voznega parka.

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba novih načinov pridobivanja voznega parka, da se omogoči ugodnejše financiranje.
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Predlog spremembe 374
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primerih iz točk (b) in (c) ima pristojni 
organ pravico od izvajalca javne službe 
zahtevati, da po izteku veljavnosti pogodbe 
o izvajanju javne službe prenese železniški 
vozni park na novega izvajalca, s katerim 
se sklene pogodba. Pristojni organ lahko 
zaveže novega izvajalca javnega prevoza, 
da prevzame železniški vozni park. Prenos 
se opravi po tržnih cenah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele nadomestiti podjetij za zakup ali se vmešavati na trg voznega 
parka, marveč določiti skupne pogoje za homologacijo voznega parka na ravni EU, da se 
ustvari delujoč evropski trg za ta vozila in za proizvode, ki se jih lahko posledično zakupi.

Predlog spremembe 375
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V primerih iz točk (b) in (c) ima pristojni 
organ pravico od izvajalca javne službe 
zahtevati, da po izteku veljavnosti pogodbe 
o izvajanju javne službe prenese železniški 
vozni park na novega izvajalca, s katerim 
se sklene pogodba. Pristojni organ lahko 
zaveže novega izvajalca javnega prevoza, 

V primeru, ko pristojni organ odloči, da 
sprejme preostanek vrednostnega tveganja 
za železniški vozni park, ima pravico od 
izvajalca javne službe zahtevati, da po 
izteku veljavnosti pogodbe o izvajanju 
javne službe prenese železniški vozni park 
na novega izvajalca, s katerim se sklene 
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da prevzame železniški vozni park. Prenos 
se opravi po tržnih cenah.

pogodba.

Pristojni organ lahko zaveže novega 
izvajalca javnega prevoza, da prevzame 
železniški vozni park. Finančni pogoji za 
novega izvajalca pri prevzemu voznega 
parka so določeni v okviru pogodbe o 
javni službi v skladu s členom 4(1)(b), 
členom 6 in po potrebi Prilogo. 

Or. fr

Obrazložitev

Natančno je treba navesti pogoje za dostop izvajalcev javne službe do železniškega voznega 
parka. Samo pristojni organi lahko sprejmejo odločitev o uporabi mehanizma za dostop do 
voznega parka. Prav tako jim je treba zagotoviti potreben manevrski prostor, ki jim bo 
omogočal uporabo najprimernejšega mehanizma glede na okoliščine.

Predlog spremembe 376
Sabine Wils, Jacky Hénin

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primerih iz točk (b) in (c) ima pristojni 
organ pravico od izvajalca javne službe 
zahtevati, da po izteku veljavnosti pogodbe 
o izvajanju javne službe prenese železniški 
vozni park na novega izvajalca, s katerim 
se sklene pogodba. Pristojni organ lahko 
zaveže novega izvajalca javnega prevoza, 
da prevzame železniški vozni park. Prenos 
se opravi po tržnih cenah.

Pristojni organ lahko izvajalca javne 
službe s predhodnim pisnim soglasjem 
pred izvršitvijo zaveze zaprosi, da po izteku 
veljavnosti pogodbe o izvajanju javne 
službe prenese železniški vozni park na 
novega izvajalca, s katerim se sklene 
pogodba Pristojni organ lahko zaveže 
novega izvajalca javnega prevoza, da 
uporabi prevzeti železniški vozni park. 
Prenos se opravi po tržnih vrednosti.

Or. en
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Obrazložitev

Pristojni organ lahko zaprosi prenos železniškega voznega parka s trenutnega lastnika ob 
izteku veljavnosti pogodbe o izvajanju javne službe, ki se ga lahko izvede samo z njegovim 
pisnim soglasjem.  Cena, ki jo plača novi lastnik, ne sme nižja od preostale knjigovodske 
vrednosti po amortizaciji.

Predlog spremembe 377
Oldřich Vlasák

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se železniški vozni park prenese na 
novega izvajalca javnega prevoza, 
pristojni organ v razpisni dokumentaciji 
zagotovi podrobne podatke o stroških 
vzdrževanja železniškega voznega parka 
in njegovem fizičnem stanju.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele nadomestiti podjetij za zakup ali se vmešavati na trg voznega 
parka, marveč določiti skupne pogoje za homologacijo voznega parka na ravni EU, da se 
ustvari delujoč evropski trg za ta vozila in za proizvode, ki se jih lahko posledično zakupi.

Predlog spremembe 378
Gilles Pargneaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se železniški vozni park prenese na 
novega izvajalca javnega prevoza, pristojni 
organ v razpisni dokumentaciji zagotovi 
podrobne podatke o stroških vzdrževanja 

3. Če se železniški vozni park prenese na 
novega izvajalca javnega prevoza, pristojni 
organ v razpisni dokumentaciji zagotovi 
podatke o stroških vzdrževanja 
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železniškega voznega parka in njegovem 
fizičnem stanju.

železniškega voznega parka in njegovem 
fizičnem stanju.

Or. fr

Obrazložitev

Pristojni organ mogoče težko oceni, ali so bili posredovani podatki „podrobni‟, zlasti če 
nima neposrednega nadzora nad njimi. Zdi se boljše uporabiti oprijemljive pojme.

Predlog spremembe 379
Gilles Pargneaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organ lahko izvajalce iz 
tretjih držav izključi iz sodelovanja v 
postopkih, odprtih za konkurenco, če te 
države nimajo odprtih razpisnih 
postopkov ali podjetjem iz držav članic 
Unije ne omogočajo dejanskega dostopa 
do njihovega trga. 

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba načela vzajemnosti do tretjih držav bi pristojnim organom lahko omogočila, da iz 
postopkov, odprtih za konkurenco, izključijo izvajalce tretjih držav, ki svojih trgov ne odprejo 
za izvajalce držav članic.

Predlog spremembe 380
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do [18 mesecev po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe] sprejme 
ukrepe, ki določajo podrobnosti postopka, 
ki ga je treba upoštevati za uporabo 
odstavkov 2 in 3 tega člena. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 9a(2).“

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Uredba 1370/2007 je lex specialis s področja državne pomoči, ki javnemu železniškemu 
potniškemu prevozu omogoča izognitev splošnim pravilom, ki veljajo za državno pomoč. Za 
izvajanje mehanizma, predlaganega v predlogih sprememb 21 do 23, niso potrebni predhodni 
izvedbeni akti. Zato ni treba prenašati pooblastil na Komisijo.

Predlog spremembe 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do [18 mesecev po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe] sprejme 
ukrepe, ki določajo podrobnosti postopka, 
ki ga je treba upoštevati za uporabo 
odstavkov 2 in 3 tega člena. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 9a(2).“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 382
Oldřich Vlasák
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Predlog uredbe
Člen 1  točka 5
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 5 a (novo) – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do [18 mesecev po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe] sprejme 
ukrepe, ki določajo podrobnosti postopka, 
ki ga je treba upoštevati za uporabo 
odstavkov 2 in 3 tega člena. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 9a(2).“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele nadomestiti podjetij za zakup ali se vmešavati na trg voznega 
parka, marveč določiti skupne pogoje za homologacijo voznega parka na ravni EU, da se 
ustvari delujoč evropski trg za ta vozila in za proizvode, ki se jih lahko posledično zakupi.

Predlog spremembe 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do [18 mesecev po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe] sprejme 
ukrepe, ki določajo podrobnosti postopka, 
ki ga je treba upoštevati za uporabo 
odstavkov 2 in 3 tega člena. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 9a(2).“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izvedbeni ukrepi na evropski ravni niso potrebni, saj se pogoji pristojnih organov medsebojno 
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razlikujejo.

Predlog spremembe 384
Karim Zéribi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do [18 mesecev po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe] sprejme 
ukrepe, ki določajo podrobnosti postopka, 
ki ga je treba upoštevati za uporabo 
odstavkov 2 in 3 tega člena. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 9a(2).“

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ker je zaradi načela subsidiarnosti pristojni organ edini pristojen za odločanje na tem 
področju, Komisiji ni treba sprejeti ukrepov, ki določajo podrobnosti postopka, ki ga je treba 
upoštevati.

Predlog spremembe 385
Karim Zéribi

Predlog uredbe
Člen 1  točka 6 
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsa nadomestila, povezana s splošnim 
pravilom ali pogodbo o izvajanju javne 
službe, so ne glede na način sklenitve 
pogodbe v skladu s členom 4. Vsa 
nadomestila ne glede na njihovo naravo, 
povezana s pogodbo o izvajanju javne 
službe, ki ni bila sklenjena v skladu s 

1. Vsa nadomestila, povezana s splošnim 
pravilom ali pogodbo o izvajanju javne 
službe, so ne glede na način sklenitve 
pogodbe v skladu s členom 4. Vsa 
nadomestila ne glede na njihovo naravo, 
povezana s pogodbo o izvajanju javne 
službe, ki ni bila sklenjena v skladu s 
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členom 5(3) ali povezana s splošnim 
pravilom, so poleg tega v skladu z 
določbami iz Priloge.“

členom 5 ali povezana s splošnim 
pravilom, so poleg tega v skladu z 
določbami iz Priloge.“

Or. fr

Predlog spremembe 386
Jörg Leichtfried

Predlog uredbe
Člen 1  točka 6
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsa nadomestila, povezana s splošnim 
pravilom ali pogodbo o izvajanju javne 
službe, so ne glede na način sklenitve 
pogodbe v skladu s členom 4. Vsa 
nadomestila ne glede na njihovo naravo, 
povezana s pogodbo o izvajanju javne 
službe, ki ni bila sklenjena v skladu s 
členom 5(3) ali povezana s splošnim 
pravilom, so poleg tega v skladu z 
določbami iz Priloge.

1. Vsa nadomestila, povezana s splošnim 
pravilom ali pogodbo o izvajanju javne 
službe, so ne glede na način sklenitve 
pogodbe v skladu z določbami člena 4. 
Vsa nadomestila ne glede na njihovo 
naravo, povezana s pogodbo o izvajanju 
javne službe, ki je bila v skladu s členom 
5(2), (4), (5) ali (6) neposredno sklenjena, 
ali povezana s splošnim pravilom, so poleg 
tega v skladu z določbami iz Priloge.

Or. de

Obrazložitev

Besedilo predloga Komisije je bilo nejasno, zato se znova uvede besedilo veljavne Uredbe 
(ES) št. 1370/2007. Določba tako postane tudi nedvoumna.

Predlog spremembe 387
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1 točka 7 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak pristojni organ enkrat letno objavi 
zbirno poročilo o obveznostih javne službe 
pod njegovo odgovornostjo, datumu 
začetka in obdobju veljavnosti pogodb o 
izvajanju javne službe, izbranih izvajalcih 
javne službe ter o nadomestilih in 
izključnih pravicah, ki so v zameno 
dodeljene tem izvajalcem javne službe. 
Poročilo razlikuje med avtobusnim in 
železniškim prevozom in omogoča nadzor 
ter oceno uspešnosti, kakovosti in 
financiranja javnega prometnega omrežja 
ter, če je ustrezno, vsebuje informacije o 
vrsti in obsegu dodeljenih izključnih 
pravic. Države članice olajšajo osrednji 
dostop do teh poročil, na primer prek 
skupnega spletnega portala.“;

1. Vsak pristojni organ enkrat letno objavi 
zbirno poročilo o obveznostih javne službe 
pod njegovo odgovornostjo, datumu 
začetka in obdobju veljavnosti pogodb o 
izvajanju javne službe, izbranih izvajalcih 
javne službe ter o nadomestilih in 
izključnih pravicah, ki so v zameno 
dodeljene tem izvajalcem javne službe. 
Poročilo razlikuje med avtobusnim in 
železniškim prevozom in omogoča nadzor 
ter oceno uspešnosti, kakovosti in 
financiranja javnega prometnega omrežja 
ter, če je ustrezno, vsebuje informacije o 
vrsti in obsegu dodeljenih izključnih 
pravic. Države članice lahko organizirajo 
osrednji dostop do teh poročil, na primer 
prek skupnega spletnega portala.

Or. fr

Obrazložitev

Izvajanje „osrednjega dostopa‟ do poročil pristojnih organov mora biti fakultativno za 
države članice, saj bi lahko povzročilo praktične težave zaradi dejstva, da je mnogo pristojnih 
organov in pogodb, ki pokrivajo različne načine prevoza.

Predlog spremembe 388
Karim Zéribi

Predlog uredbe
Člen 1 točka 7 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak pristojni organ enkrat letno objavi 
zbirno poročilo o obveznostih javne službe 
pod njegovo odgovornostjo, datumu 
začetka in obdobju veljavnosti pogodb o 
izvajanju javne službe, izbranih izvajalcih 
javne službe ter o nadomestilih in 

1. Vsak pristojni organ enkrat letno objavi 
zbirno poročilo o obveznostih javne službe 
pod njegovo odgovornostjo, datumu 
začetka in obdobju veljavnosti pogodb o 
izvajanju javne službe, izbranih izvajalcih 
javne službe ter o nadomestilih in 
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izključnih pravicah, ki so v zameno 
dodeljene tem izvajalcem javne službe. 
Poročilo razlikuje med avtobusnim in 
železniškim prevozom in omogoča nadzor 
ter oceno uspešnosti, kakovosti in 
financiranja javnega prometnega omrežja 
ter, če je ustrezno, vsebuje informacije o 
vrsti in obsegu dodeljenih izključnih 
pravic. Države članice olajšajo osrednji 
dostop do teh poročil, na primer prek 
skupnega spletnega portala.“;

izključnih pravicah, ki so v zameno 
dodeljene tem izvajalcem javne službe. V 
njem je ocena doseženih rezultatov, 
navedba vseh kazalnikov prevozne 
dejavnosti, zlasti točnost, zanesljivost, 
čistost, zadovoljstvo uporabnikov na 
podlagi javne ankete ter najnižja stopnja 
uporabe zmogljivosti. Poročilo razlikuje 
med avtobusnim in železniškim prevozom 
in omogoča nadzor ter oceno uspešnosti, 
kakovosti in financiranja javnega 
prometnega omrežja ter, če je ustrezno, 
vsebuje informacije o vrsti in obsegu 
dodeljenih izključnih pravic. Države 
članice olajšajo osrednji dostop do teh 
poročil, na primer prek skupnega spletnega 
portala.

Or. fr

Obrazložitev

Podrobno je treba opisati dosego predvidenih rezultatov v okviru splošnega načrta za 
trajnostni prevoz.

Predlog spremembe 389
Erik Bánki

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Člen 8 se spremeni: črtano
a) prvi pododstavek odstavka 2 se 
nadomesti z naslednjim:
„2. Brez poseganja v odstavek 3 je 
sklepanje pogodb o izvajanju javne službe 
na področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
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Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po 
cesti morajo biti najpozneje do 
3. decembra 2019 sklenjene v skladu s 
členom 5(3). Države članice v tem 
prehodnem obdobju, ki traja do 3. 
decembra 2019, sprejmejo ukrepe za 
postopno uskladitev s členom 5(3), da bi 
preprečile resne strukturne težave, zlasti v 
zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.“
b) vstavi se naslednji odstavek 2a:
„2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.“
c) v odstavku 3 se zadnji stavek drugega 
pododstavka nadomesti z naslednjim:
„Pogodbe iz točke (d) se lahko izvajajo do 
izteka njihove veljavnosti, če imajo 
omejeno veljavnost, primerljivo z 
veljavnostmi, določenimi v členu 4.“

Or. hu

Obrazložitev

Če bi v obdobju, ki je namenjen pripravi na izvajanje uredbe prišlo do spremembe temeljnih 
pravil, bi to povzročilo razmere, ki ogrožajo pravno varnost. Niti države članice niti deležniki 
ne bi mogli tako hitro obravnavati temeljnih konceptualnih vprašanj in regulativnih 
sprememb, ki pomenijo preusmeritev v povsem novo smer. Predlog skuša retroaktivno uvesti 
regulativno prakso, ki bi ogrozila nemoteno zagotavljanje storitve za katere so potrebne 
znatne gospodarske, omrežne in tehnološke priprave.

Predlog spremembe 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Predlog uredbe
Člen 1  točka 8Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Člen 8 se spremeni: črtano
(a) prvi pododstavek odstavka 2 se 
nadomesti z naslednjim:
‘2. Brez poseganja v odstavek 3 je 
sklepanje pogodb o izvajanju javne službe 
na področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po 
cesti morajo biti najpozneje do 
3. decembra 2019 sklenjene v skladu s 
členom 5(3). Države članice v tem 
prehodnem obdobju, ki traja do 3. 
decembra 2019, sprejmejo ukrepe za 
postopno uskladitev s členom 5(3), da bi 
preprečile resne strukturne težave, zlasti v 
zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.“
(b) vstavi se naslednji odstavek 2a:
‘2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.“
(c) v odstavku 3 se zadnji stavek drugega 
pododstavka nadomesti z naslednjim:
„Pogodbe iz točke (d) se lahko izvajajo do 
izteka njihove veljavnosti, če imajo 
omejeno veljavnost, primerljivo z 
veljavnostmi, določenimi v členu 4.“

Or. de

Obrazložitev

Sprememba prehodne določbe v členu 8 ni niti potrebna niti zaželena, saj izvajalci prevoza 
načrtujejo na podlagi veljavnega roka. Poleg tega bi moralo za vse načine sklepanja pogodb 
veljati enotno prehodno obdobje.
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Predlog spremembe 391
Roberts Zīle

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek -2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 -2. Člen 5 z izjemo odstavka 3 se 
uporablja od začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova omogočiti pristojnim organom, da sami odločijo ali 
bodo sklenili pogodbo neposredno.

Predlog spremembe 392
Jörg Leichtfried

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prvi pododstavek odstavka 2 se 
nadomesti z naslednjim: 

črtano

'2. Brez poseganja v odstavek 3 je 
sklepanje pogodb o izvajanju javne službe 
na področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po 
cesti morajo biti najpozneje do 
3. decembra 2019 sklenjene v skladu s 
členom 5(3). Države članice v tem 
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prehodnem obdobju, ki traja do 3. 
decembra 2019, sprejmejo ukrepe za 
postopno uskladitev s členom 5(3), da bi 
preprečile resne strukturne težave, zlasti v 
zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.“

Or. de

Obrazložitev

Prehodna obdobja so občutno prekratka in razširitev na vse vrste prevoza po tirih gre 
predaleč.

Predlog spremembe 393
Bogusław Liberadzki

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Brez poseganja v odstavek 3 je 
sklepanje pogodb o izvajanju javne službe 
na področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po cesti 
morajo biti najpozneje do 3. decembra 
2019 sklenjene v skladu s členom 5(3). 
Države članice v tem prehodnem obdobju, 
ki traja do 3. decembra 2019, sprejmejo 
ukrepe za postopno uskladitev s členom 
5(3), da bi preprečile resne strukturne 
težave, zlasti v zvezi s prevoznimi 
zmogljivostmi.“

„2. Brez poseganja v odstavek 3 je 
sklepanje pogodb o izvajanju javne službe 
na področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemne železnice, tramvaji in sistemi 
tramvaj-vlak, od 3. decembra 2019 v 
skladu s členom 5(3). Vse pogodbe o 
izvajanju javne službe z drugimi vrstami 
prevoza po tirih in po cesti morajo biti 
najpozneje do 3. decembra 2019 sklenjene 
v skladu s členom 5(3). Države članice v 
tem prehodnem obdobju, ki traja do 3. 
decembra 2019, sprejmejo ukrepe za 
postopno uskladitev s členom 5(3), da bi 
preprečile resne strukturne težave, zlasti v 
zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.“

Or. en
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Obrazložitev

Odstavek 3 člena 5 je treba črtati, saj bi se moralo prehodno obdobje uporabljati tudi za 
notranje dodeljevanje obveznosti javne službe.

Predlog spremembe 394
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavek 3 je sklepanje 
pogodb o izvajanju javne službe na 
področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po cesti 
morajo biti najpozneje do 3. decembra 
2019 sklenjene v skladu s členom 5(3). 
Države članice v tem prehodnem obdobju, 
ki traja do 3. decembra 2019, sprejmejo 
ukrepe za postopno uskladitev s členom 
5(3), da bi preprečile resne strukturne 
težave, zlasti v zvezi s prevoznimi 
zmogljivostmi.“

2. Brez poseganja v odstavek 3:

a) je sklepanje pogodb o izvajanju javne 
službe na področju železniškega prevoza, 
razen ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2029 v skladu s členom 5.

(b) Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po cesti 
morajo biti najpozneje do 3. decembra 
2019 sklenjene v skladu s členom 5. 
Države članice v tem prehodnem obdobju, 
ki traja do 3. decembra 2019, sprejmejo 
ukrepe za postopno uskladitev s členom 5, 
da bi preprečile resne strukturne težave, 
zlasti v zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.“

V roku šestih mesecev po prvi polovici 
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prehodnega obdobja države članice 
Komisiji posredujejo poročilo o napredku, 
s poudarkom na izvajanju postopnega 
sklepanja pogodb o javni službi v skladu s 
členom 5. Na podlagi poročil o napredku 
držav članic Komisija lahko predlaga 
ustrezne ukrepe, namenjene državam 
članicam.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi večjega števila pogodb na železniškem področju je potreben dovolj dolg rok, da se 
prepreči sočasnost razpisnih postopkov in vsem zainteresiranim izvajalcem omogoči prijava.

Predlog spremembe 395
Isabelle Durant

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prvi pododstavek odstavka 2 se 
nadomesti z naslednjim:

črtano

„2. Brez poseganja v odstavek 3 je 
sklepanje pogodb o izvajanju javne službe 
na področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po 
cesti morajo biti najpozneje do 
3. decembra 2019 sklenjene v skladu s 
členom 5(3). Države članice v tem 
prehodnem obdobju, ki traja do 3. 
decembra 2019, sprejmejo ukrepe za 
postopno uskladitev s členom 5(3), da bi 
preprečile resne strukturne težave, zlasti v 
zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.“
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova omogočiti pristojnim organom, da sami odločijo ali 
bodo sklenili pogodbo neposredno.

Predlog spremembe 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavek 3 je sklepanje 
pogodb o izvajanju javne službe na 
področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po 
cesti morajo biti najpozneje do 
3. decembra 2019 sklenjene v skladu s 
členom 5(3). Države članice v tem 
prehodnem obdobju, ki traja do 3. 
decembra 2019, sprejmejo ukrepe za 
postopno uskladitev s členom 5(3), da bi 
preprečile resne strukturne težave, zlasti v 
zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.

2. Brez poseganja v odstavek 3 je sklepanje 
pogodb o izvajanju javne službe v cestnem 
prevozu in ostalih vrst prevoza po tirih, kot 
so podzemna železnica ali tramvaji, od 3. 
decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Sklepanje pogodb o izvajanju javne službe 
na področju železniškega potniškega 
prevoza poteka od 3. decembra 2029 v 
skladu s členom 5  Države članice v teh 
prehodnih obdobjih postopoma 
izpolnjujejo člen 5(3), da bi preprečile 
resne strukturne težave, zlasti v zvezi s 
prevoznimi zmogljivostmi.

Or. pl

Predlog spremembe 397
Sabine Wils, Jacky Hénin

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavek 3 je sklepanje 
pogodb o izvajanju javne službe na 
področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po cesti 
morajo biti najpozneje do 3. decembra 
2019 sklenjene v skladu s členom 5(3). 
Države članice v tem prehodnem obdobju, 
ki traja do 3. decembra 2019, sprejmejo 
ukrepe za postopno uskladitev s členom 
5(3), da bi preprečile resne strukturne 
težave, zlasti v zvezi s prevoznimi 
zmogljivostmi.

2. Brez poseganja v odstavek 3 je sklepanje 
pogodb o izvajanju javne službe na 
področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po cesti 
morajo biti najpozneje od 3. decembra 
2019 dalje sklenjene v skladu s členom 
5(3). Države članice v tem prehodnem 
obdobju, ki traja do 3. decembra 2019, 
sprejmejo ukrepe za postopno uskladitev s 
členom 5(3), da bi preprečile resne 
strukturne težave, zlasti v zvezi s 
prevoznimi zmogljivostmi ali 
integriranimi transportnimi omrežji.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je predlagana zaradi spoštovanja datumov za prehodno obdobje, ki so že 
določeni z Uredbo št. 1370/2007.

Predlog spremembe 398
Karim Zéribi

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavek 3 je sklepanje 
pogodb o izvajanju javne službe na 
področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, od 
3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3). 
Vse pogodbe o izvajanju javne službe z 
drugimi vrstami prevoza po tirih in po 
cesti morajo biti najpozneje do 

2. Brez poseganja v odstavek 3 je sklepanje 
pogodb o izvajanju javne službe na 
področju železniškega prevoza, razen 
ostalih vrst prevoza po tirih, kot so 
podzemna železnica ali tramvaji, v skladu s 
členom 5
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3. decembra 2019 sklenjene v skladu s 
členom 5(3). Države članice v tem 
prehodnem obdobju, ki traja do 3. 
decembra 2019, sprejmejo ukrepe za 
postopno uskladitev s členom 5(3), da bi 
preprečile resne strukturne težave, zlasti v 
zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.“

a) od 3. decembra 2029 za železniški 
prevoz, razen ostalih vrst prevoza po tirih, 
kot so podzemna železnica ali tramvaji;
(b) od 3. decembra 2019 za druge načine 
prevoza po tirih in cesti. 
Države članice v teh prehodnih obdobjih 
sprejmejo ukrepe za postopno uskladitev s 
členom 5, da bi preprečile resne strukturne 
težave, zlasti v zvezi s prevoznimi 
zmogljivostmi.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi potrebnega prilagajanja držav članic, pristojnih organov in tudi izvajalcev je treba 
podaljšati prehodno obdobje za železniški prevoz.

Predlog spremembe 399
Georges Bach

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka bUredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Doda se naslednji odstavek 2a: črtano
„2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.“
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Or. en

Obrazložitev

Skladnost s členom 5(6).

Predlog spremembe 400
Isabelle Durant

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vstavi se naslednji odstavek 2a: črtano
„2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.“

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova omogočiti pristojnim organom, da sami odločijo ali 
bodo sklenili pogodbo neposredno.

Predlog spremembe 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) vstavi se naslednji odstavek 2a: črtano
Pogodbe o izvajanju javne službe za javni 
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železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.

Or. pl

Obrazložitev

Treba je poudariti, da bo to omogočilo odpoved pogodb o izvajanju obveznosti javne službe. 

Predlog spremembe 402
Sabine Wils, Jacky Hénin

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vstavi se naslednji odstavek 2a: črtano
„2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.“

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi skladnosti s predlogom spremembe člena 5(6). 

Predlog spremembe 403
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka b
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Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.“

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 4. decembrom 
2009 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti bi treba omogočiti zaključek pogodb o javni službi, sklenjenih v 
sedanjem prehodnem obdobju, ki je začelo z začetkom veljavnosti Uredbe 1370/2007.

Predlog spremembe 404
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.“

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
sklenjene v roku 8 let po začetku 
veljavnosti te uredbe, se lahko izvajajo do 
izteka njihove veljavnosti. Datum izteka 
veljavnosti ne more prekoračiti zgoraj 
navedenega obdobja osmih let.

Or. fr

Obrazložitev

Boljše je določiti prehodno obdobje, ki naj temelji na datumu začetka veljavnosti te uredbe, 
saj je ta datum še neznan in težko predvidljiv.
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Predlog spremembe 405
Jörg Leichtfried

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 3. decembrom 
2009 in 2. decembrom 2029, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog ne upošteva obdobja med letoma 2009 in 2012, zato ga je treba razširiti. 
Prehodno obdobje do leta 2029 je veliko bolj praktično in podjetjem omogoča, da svoje 
strukture ustrezno prilagodijo.

Predlog spremembe 406
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.

2 a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2025.
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Or. it

Predlog spremembe 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene po začetku 
veljavnosti te uredbe se ne izvajajo po 3. 
decembru 2019.

Or. en

Predlog spremembe 408
Karim Zéribi

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.“

2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2015 in 3. decembrom 2029, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2032, razen v 
primerih, predvidenih v členu 5(2), (4) ali 
(5).

Or. fr



AM\1003516SL.doc 47/52 PE519.535v01-00

SL

Obrazložitev

Zaradi potrebnega prilagajanja držav članic, pristojnih organov in tudi izvajalcev je treba 
podaljšati prehodno obdobje.

Predlog spremembe 409
Roberts Zīle
Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pogodbe o izvajanju javne službe za 
javni železniški potniški promet, ki so 
neposredno sklenjene med 1. januarjem 
2013 in 2. decembrom 2019, se lahko 
izvajajo do izteka njihove veljavnosti. 
Vendar se v nobenem primeru ne smejo 
izvajati po 31. decembru 2022.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je predlagana zaradi spoštovanja datumov za prehodno obdobje, ki so že 
določeni z Uredbo št. 1370/2007.

Predlog spremembe 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka c
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v odstavku 3 se zadnji stavek drugega 
pododstavka nadomesti z naslednjim:

črtano

„Pogodbe iz točke (d) se lahko izvajajo do 
izteka njihove veljavnosti, če imajo 
omejeno veljavnost, primerljivo z 
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veljavnostmi, določenimi v členu 4.“

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi skladnosti s predlogom spremembe člena 5(6). 

Predlog spremembe 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 1 točka 8 – točka c
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v odstavku 3 se zadnji stavek drugega 
pododstavka nadomesti z naslednjim:

črtano

„Pogodbe iz točke (d) se lahko izvajajo do 
izteka njihove veljavnosti, če imajo 
omejeno veljavnost, primerljivo z 
veljavnostmi, določenimi v členu 4.“

Or. de

Predlog spremembe 412
Georges Bach

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 – točka c
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v odstavku 3 se zadnji stavek drugega 
pododstavka nadomesti z naslednjim:

črtano

„Pogodbe iz točke (d) se lahko izvajajo do 
izteka njihove veljavnosti, če imajo 
omejeno veljavnost, primerljivo z 
veljavnostmi, določenimi v členu 4.“
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Or. en

Obrazložitev

Skladnost s členom 5(6).

Predlog spremembe 413
Sabine Wils, Jacky Hénin
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Vstavi se naslednji člen 9a: črtano
„Člen 9a
Postopek v odboru
1. Komisiji pomaga Odbor za enotno 
evropsko železniško območje, ustanovljen 
s členom 62 Direktive 2012/34/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o vzpostavitvi 
enotnega evropskega železniškega območja 
(prenovitev). Ta odbor je odbor v smislu 
Uredbe (EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 
182/2011.“

Or. en

Obrazložitev

Črtanje je posledica predlaganega črtanja člena 5a.4 o izvedbenih ukrepih.

Predlog spremembe 414
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 „Člen 9a črtano

Or. fr

Obrazložitev

Črtati je treba določbe v zvezi s komitologijo, v povezavi s črtanjem ukrepov iz člena 5a(4).

Predlog spremembe 415
Karim Zéribi

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 9 a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 „Člen 9a črtano

Or. fr

Predlog spremembe 416
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 9a črtano

Or. fr

Obrazložitev

Črtati je treba določbe v zvezi s komitologijo, v povezavi s črtanjem ukrepov iz člena 5a(4).
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Predlog spremembe 417
Karim Zéribi

Predlog uredbe
Člen 1  točka 9
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 9a črtano

Or. fr

Predlog spremembe 418
Karim Zéribi

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 9 a (novo) - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za enotno 
evropsko železniško območje, ustanovljen 
s členom 62 Direktive 2012/34/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o vzpostavitvi 
enotnega evropskega železniškega območja 
(prenovitev). Odbor je odbor v smislu 
Uredbe (EU) št. 182/2011.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 419
Karim Zéribi

Predlog uredbe
Člen 1  točka 9
Uredba (ES) št. 1370/2007
Člen 9 a (novo) – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 
182/2011.“

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 420
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr


