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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predloge Komisije o povečanju kakovosti in učinkovitosti 
železniškega prometa v Evropi z zmanjšanjem birokracije in olajšanjem dostopa do trga, kar 
bo prispevalo k vzpostavitvi notranjega železniškega trga. Sicer so zainteresirane strani v 
regijah in regionalni organi, pristojni za promet, v okviru obsežnih posvetovanj večkrat 
opozorili, da pogoste korenite spremembe ali novele zakonodajnih aktov ne prispevajo k 
stabilnemu in zanesljivemu pravnemu okviru.
Komisija je v predlogu o strogi ločitvi infrastrukture in prevoza spregledala poseben položaj 
železniške infrastrukture malega in srednjega obsega (npr. lokalna železnica, zgodovinska 
železnica, ozkotirna železnica, pristaniška in rudniška železnica), ki so večinoma organizirane 
v obliki povezanega podjetja, nimajo pa strateškega pomena za delovanje evropskega trga 
železniškega prometa. Stroga ločitev pri teh podjetjih, ki imajo večinoma manj kot 50 
zaposlenih, bi bila že zaradi potrebnega podvajanja kadrovske strukture povezana z velikimi 
dodatnimi organizacijskimi obremenitvami in obratovalnimi stroški. Glede na večinoma 
negotov ekonomski položaj regionalne železniške infrastrukture bi ta zahteva ogrozila njihov 
obstoj. 
Pripravljavec mnenja pozdravlja krepitev upravljavca infrastrukture in vzpostavitev 
usklajevalnih odborov za nadzor dejavnosti tako okrepljenega upravljavca infrastrukture. Ob 
tem je treba zagotoviti, da bodo lokalni organi sistematično vključeni in ne le „po potrebi“. 
Tej okrepitvi mora slediti imenovanje kontaktne osebe pri upravljavcu infrastrukture, ki bo 
pristojna za odnose z lokalno in regionalno skupnostjo. 
Pripravljavce mnenja poleg tega podpira predlog Komisije o sodelovanju upravljavcev 
strukture v okviru evropske mreže za uvedbo vseevropskega prometnega omrežja, saj je to 
nujno potrebno za premostitev težav pri dejavnostih čezmejnega prevoza. 
Pripravljavec mnenja nadalje podpira krepitev pooblastil regulativnih organov. Po drugi strani 
pa lokalni in regionalni organi potrebujejo primeren rok za zahtevo za pregled ocene, kako 
posamezna storitev ovira konkurenco.
Pripravljavec mnenja pozdravlja predlagano zahtevo, da se morajo prihodki upravljavca 
infrastrukture uporabljati izključno za njihovo poslovanje. Če je ob tem mogoče izplačati tudi 
dividende, mora biti njihov obseg reguliran. Izplačilo dividend v višini presežnega dobička ne 
bi smelo biti dovoljeno. Možnost izreka sankcij in omejitve dostopa do trga že na podlagi 
suma kršitve pravil je nesorazmeren ukrep. S takojšnjo izključitvijo na podlagi suma bi 
preventivno kaznovali podjetje in to bi škodilo konkurenci. Prepoved izmenjave vodstvenega 
osebja med upravljavcem infrastrukture in prevoznikom v železniškem prometu v povezanih 
podjetjih prav tako nesorazmerno omejuje podjetja in njihove zaposlene. Poleg tega tak ukrep 
ni praktičen, saj bi imel za posledico veliko izgubo strokovnega znanja in dolgoletnih 
poklicnih izkušenj.
Regije pogosto poročajo o težavah pri usklajevanju sistemov za izdajanje vozovnic med 
prevozniki v železniškem prometu in pristojnimi lokalnimi organi, zlasti na železniških 
postajah, ki jih upravljajo uveljavljena železniška podjetja. Usklajen sistem za izdajanje 
vozovnic na konkurenčnem trgu prispeva k odpiranju trga. Obvezno sodelovanje v 
nacionalnem informacijskem sistemu lahko poveča privlačnost javnega prometa. Lokalne in 
regionalne oblasti morajo sodelovati pri tem sistemu.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Manjša vertikalno povezana podjetja, 
ki izpolnjujejo naslednja merila, so izvzeta 
iz obveznosti ločitve:
- podjetje je 1. januarja 2013 že obstajalo 
v svoji povezani obliki,
- železniško omrežje, ki ga podjetje 
vzdržuje, ni dolgo več kot 350 km, in
- podjetje ima zaposlene, ki opravljajo 
tako naloge s področja upravljanja 
infrastrukture kot s področja obratovanja 
vlakov.

Or. de

Obrazložitev

V EU zgoraj navedena merila izpolnjuje več kot 100 podjetij, ki za delovanje evropskega trga 
železniškega prometa niso strateško pomembna. Stroga ločitev pri teh podjetjih ne bi vplivala 
na povpraševanje po vlakovnih poteh, vendar bi povečala njihove operativne izdatke do te 
mere, da bi bil ogrožen njihov ekonomski obstoj, s čimer bi resno ogrozili železniški promet v 
regiji.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Za vertikalno integrirana podjetja, ki 
so dejavna v specifičnih naložbenih 
projektih v skladu s členom 32(3) te 
direktive in pri katerih so te storitve v 
neposredni konkurenci z drugimi vrstami 
prevoza, se člen 7 in členi 7a do 7c ne 
uporabljajo.

Or. de

Obrazložitev

Specifične naložbene projekte, ki bodo dobičkonosni šele na zelo dolg rok, bi bilo treba izvzeti 
s področja uporabe člena 7 in členov 7a do 7c.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prihodki upravljavca infrastrukture se ne 
smejo uporabiti za financiranje drugih 
pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja, temveč samo za 
financiranje poslovanja upravljavca 
infrastrukture in plačilo dividend 
končnemu lastniku vertikalno povezanega 
podjetja. Upravljavec infrastrukture ne sme 
dajati posojil nobenim drugim pravnim 
subjektom znotraj vertikalno povezanega 
podjetja in noben drugi pravni subjekt 
znotraj vertikalno povezanega podjetja ne 
sme dajati posojil upravljavcu 
infrastrukture. Vse storitve, ki jih drugi 
pravni subjekti nudijo upravljavcu 
infrastrukture, temeljijo na pogodbah in se 
plačajo po tržnih cenah. Dolg, pripisan 
upravljavcu infrastrukture, je jasno ločen 
od dolga, pripisanega drugim pravnim 
subjektom znotraj vertikalno povezanega 

3. Prihodki upravljavca infrastrukture se ne 
smejo uporabiti za financiranje drugih 
pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja, temveč samo za 
financiranje poslovanja upravljavca 
infrastrukture in plačilo primernih 
dividend končnemu lastniku vertikalno 
povezanega podjetja. Prenosi dobička niso 
dovoljeni. Upravljavec infrastrukture ne 
sme dajati posojil nobenim drugim 
pravnim subjektom znotraj vertikalno 
povezanega podjetja in noben drugi pravni 
subjekt znotraj vertikalno povezanega 
podjetja ne sme dajati posojil upravljavcu 
infrastrukture. Vse storitve, ki jih drugi 
pravni subjekti nudijo upravljavcu 
infrastrukture, temeljijo na pogodbah in se 
plačajo po tržnih cenah. Dolg, pripisan 
upravljavcu infrastrukture, je jasno ločen 
od dolga, pripisanega drugim pravnim 
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podjetja, in ti dolgovi se servisirajo ločeno. 
Računi upravljavca infrastrukture in drugih 
pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja se vodijo na način, ki 
zagotavlja izpolnjevanje teh določb ter 
omogoča ločene finančne tokokroge za 
upravljavca infrastrukture in za druge 
pravne subjekte znotraj vertikalno 
povezanega podjetja.

subjektom znotraj vertikalno povezanega 
podjetja, in ti dolgovi se servisirajo ločeno. 
Računi upravljavca infrastrukture in drugih 
pravnih subjektov znotraj vertikalno 
povezanega podjetja se vodijo na način, ki 
zagotavlja izpolnjevanje teh določb ter 
omogoča ločene finančne tokokroge za 
upravljavca infrastrukture in za druge 
pravne subjekte znotraj vertikalno 
povezanega podjetja.

Or. de

Obrazložitev

Prepoved prenosa dobička bi bilo treba v besedilu izraziti še jasneje. Če je mogoče izplačati 
dividende, mora biti njihov obseg reguliran. Izplačilo dividend, ki je dejansko prenos dobička, 
ne bi smelo biti dovoljeno.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7b – odstavek 3 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavec infrastrukture ima nadzorni 
odbor, ki ga sestavljajo predstavniki 
končnih lastnikov vertikalno povezanega 
podjetja.

3. Upravljavec infrastrukture ima nadzorni 
odbor, ki ga sestavljajo predstavniki 
končnih lastnikov vertikalno povezanega 
podjetja in predstavniki pristojnih 
lokalnih in regionalnih organov, če ti tam 
še nimajo predstavnikov.

Or. de

Obrazložitev

Lokalne in regionalne oblasti so v železniškem sistemu med glavnimi akterji, zaradi česar jih 
je treba vključiti v izvršne in nadzorne organe upravljavcev infrastrukture, ki imajo naravni 
monopol. Ti organi so povezava med upravljavci in končnimi uporabniki, katerih potrebe 
dobro poznajo.



PA\941287SL.doc 7/13 PE514.715v01-00

SL

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7b – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavec infrastrukture ima lastno 
osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni 
od drugih pravnih subjektov znotraj 
vertikalno povezanega podjetja. Da se 
zagotovi neodvisnost upravljavca 
infrastrukture, je dostop do informacijskih 
sistemov varovan. Notranja pravila ali 
pogodbe o zaposlitvi osebja jasno 
omejujejo stike z drugimi pravnimi 
subjekti znotraj vertikalno povezanega 
podjetja na uradne komunikacije, povezane 
z izvrševanjem funkcij upravljavca 
infrastrukture, kar velja tudi v razmerju do 
drugih prevoznikov v železniškem prometu 
zunaj vertikalno povezanega podjetja. 
Prenos osebja med upravljavcem 
infrastrukture in drugimi pravnimi subjekti 
znotraj vertikalno povezanega podjetja, 
razen prenosa iz točke (c), je možen le, če 
se zagotovi, da se med njimi ne prenašajo 
občutljive informacije.

5. Upravljavec infrastrukture ima lastno 
osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni 
od drugih pravnih subjektov znotraj 
vertikalno povezanega podjetja. Da se 
zagotovi neodvisnost upravljavca 
infrastrukture, je dostop do informacijskih 
sistemov varovan. Notranja pravila ali 
pogodbe o zaposlitvi osebja jasno 
omejujejo stike z drugimi pravnimi 
subjekti znotraj vertikalno povezanega 
podjetja na uradne komunikacije, povezane 
z izvrševanjem funkcij upravljavca 
infrastrukture, kar velja tudi v razmerju do 
drugih prevoznikov v železniškem prometu 
zunaj vertikalno povezanega podjetja. 
Prenos osebja med upravljavcem 
infrastrukture in drugimi pravnimi subjekti 
znotraj vertikalno povezanega podjetja, 
razen prenosa iz točke (c), je možen.
Zadevno osebje je v skladu z uveljavljeno 
prakso iz trgovskega prava obvezano k 
varovanju poslovnih skrivnosti iz svojih 
prejšnjih dejavnosti.

Or. de

Obrazložitev

Nesorazmerno in ustavnopravno vprašljivo je do te mere omejevati notranjo mobilnost 
zaposlenih v podjetju. Začasne prekinitve zaposlitve in druge informacijske ovire zadoščajo 
za preprečevanje nezaželenega iznosa občutljivih informacij iz ene podružnice v drugo.. V 
nasprotnem primeru bi bila posledica znatna izguba znanja in poklicnih izkušenj.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
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Direktiva 2012/34/EU
Člen 7c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ima pravico od države članice, 
v kateri je sedež vertikalno povezanega 
podjetja, v razumnem roku zahtevati vse 
potrebne informacije. Komisija se 
posvetuje z zadevnim regulatornim 
organom ali organi ter, če je ustrezno,
omrežjem regulatornih organov iz člena 
57.

2. Komisija ima pravico od države članice, 
v kateri je sedež vertikalno povezanega 
podjetja, v razumnem roku zahtevati vse 
potrebne informacije. Komisija se 
posvetuje z zadevnim regulatornim 
organom ali organi, ustreznimi pristojnimi 
organi ter omrežjem regulatornih organov 
iz člena 57.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi dejanske narave železniškega sistema je potrebna 
vključitev lokalne ravni.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko omejijo pravice 
dostopa iz člena 10 prevoznikom v 
železniškem prometu, ki so del vertikalno 
povezanega podjetja, kateremu pripada 
zadevni upravljavec infrastrukture, če 
Komisija države članice obvesti, da 
zahteve v skladu z odstavkom 1 niso bile 
predložene, dokler Komisija takšne 
zahteve ne preuči ali če v skladu s 
postopkom iz člena 62(2) odloči, da:

črtano

(a) na zahteve Komisije po informacijah v 
skladu z odstavkom 2 ni bilo ustreznih 
odgovorov, ali
(b) zadevni upravljavec infrastrukture ne 
izpolnjuje zahtev iz členov 7a in 7b ali
(c) izvajanje zahtev iz členov 7a in 7b ne 
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zadošča za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za vse prevoznike v 
železniškem prometu in odsotnosti 
izkrivljanja konkurence v državi članici, v 
kateri je sedež zadevnega upravljavca 
infrastrukture.

Or. de

Obrazložitev
Če ni vložene zahteve za preverjanje neodvisnosti ali če Komisija še ni odločala o zahtevi, ne 
bi smelo biti sankcij, kar je v pravnem prometu običajno. Dejstvo, da zadostuje sum kršitve 
pravil, je nesorazmerno. Pri pomanjkljivih informacijah zadostujejo instrumenti, ki se 
običajno uporabljajo v postopku neizpolnitve obveznosti. S takojšnjo izključitvijo na podlagi 
suma bi preventivno kaznovali podjetje in to bi škodilo konkurenci.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci infrastrukture za vsako omrežje 
vzpostavijo in organizirajo usklajevalne 
odbore. Člani tega odbora so lahko vsaj 
upravljavec infrastrukture, znani prosilci v 
smislu člena 8(3) in tudi potencialni 
prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih 
zastopajo, zastopniki uporabnikov 
železniških tovornih in potniških storitev 
ter, če je to ustrezno, regionalni in lokalni 
organi. Predstavniki države članice in 
zadevni regulatorni organ so na sestanke 
usklajevalnega odbora vabljeni kot 
opazovalci.

1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci infrastrukture za vsako omrežje 
vzpostavijo in organizirajo usklajevalne 
odbore. Člani tega odbora so lahko vsaj 
upravljavec infrastrukture, znani prosilci v 
smislu člena 8(3) in tudi potencialni 
prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih 
zastopajo, zastopniki uporabnikov 
železniških tovornih in potniških storitev 
ter ustrezni regionalni in lokalni organi. 
Predstavniki države članice in zadevni 
regulatorni organ so na sestanke 
usklajevalnega odbora vabljeni kot 
opazovalci.

Or. de

Obrazložitev

Regionalni in lokalni organi so pomembni akterji prometne politike in morajo biti kot taki 
sistematično vključeni v dogajanje, ne pa samo takrat, ko je to ustrezno, zaradi česar morajo 
biti del usklajevalnega odbora.
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Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Upravljavec infrastrukture imenuje 
izmed svojih zaposlenih predstavnika, ki 
je pristojen za odnose z lokalnimi in 
regionalnimi organi. Ta predstavnik mora 
biti sposoben v imenu upravljavca 
infrastrukture odgovoriti na zahteve 
lokalnih ali regionalnih organov v petih 
dneh.

Or. de

Obrazložitev

Krepitev pristojnosti upravljavcev infrastrukture mora spremljati večja odgovornost na 
mednarodni ravni prek omrežja upravljavcev infrastrukture, pa tudi na lokalni ravni. Kot 
neke vrste osrednja kontaktna točka mora biti sogovornik lokalnih ali regionalnih organov 
sposoben hitro odgovoriti na njihove zahteve.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2012/34/EU
Člen 7e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
upravljavci infrastrukture prisotni in 
sodelujejo v omrežju za razvoj železniške 
infrastrukture Unije, zlasti zaradi 
zagotavljanja pravočasnega in učinkovitega 
izvajanja vseevropskega prometnega 
omrežja, vključno s ključnimi koridorji 
omrežja, tovornimi koridorji v skladu z 
Uredbo (EU) št. 913/2010 in načrtom 
uvedbe evropskega sistema za upravljanje 

1. Države članice v dveh letih po prenosu 
te direktive zahtevajo, da so upravljavci 
infrastrukture prisotni in sodelujejo v 
omrežju za razvoj železniške infrastrukture 
Unije, zlasti zaradi zagotavljanja 
pravočasnega in učinkovitega izvajanja 
vseevropskega prometnega omrežja, 
vključno s ključnimi koridorji omrežja, 
tovornimi koridorji v skladu z Uredbo 
(EU) št. 913/2010 in načrtom uvedbe 
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železniškega prometa (ERTMS) iz 
Sklepa 2012/88/EU.

evropskega sistema za upravljanje 
železniškega prometa (ERTMS) iz 
Sklepa 2012/88/EU, ter učinkovitosti 
regionalnega čezmejnega sodelovanja v 
železniškem prometu.

Or. de

Obrazložitev

Omrežje evropskih upravljavcev infrastrukture omogoča reševanje problemov pri čezmejnem 
prevozu na pravi ravni. Pri tem morajo biti vključeni lokalni organi.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka d
Direktiva 2012/34/EU
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Da se določi, ali bi bilo ekonomsko 
ravnovesje pogodbe o izvajanju javne 
službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ 
ali organi iz člena 55 opravijo objektivno 
ekonomsko analizo, njihova odločitev pa 
temelji na vnaprej določenih merilih. To 
določijo po zahtevi, ki jo v enem mesecu 
po informaciji o nameravani storitvi 
potniškega prometa iz člena 38(4) predloži 
kateri koli od naslednjih subjektov:

„Da se določi, ali bi bilo ekonomsko 
ravnovesje pogodbe o izvajanju javne 
službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ 
ali organi iz člena 55 opravijo objektivno 
ekonomsko analizo, njihova odločitev pa 
temelji na vnaprej določenih merilih. To 
določijo po zahtevi, ki jo v dveh mesecih 
po informaciji o nameravani storitvi 
potniškega prometa iz člena 38(4) predloži 
kateri koli od naslednjih subjektov:

Or. de

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v Uredbo (ES) 1. Brez poseganja v Uredbo (ES) 
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št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU 
lahko države članice zahtevajo od 
prevoznikov v železniškem prometu, ki 
izvajajo storitve notranjega potniškega 
prometa, da sodelujejo v skupnem 
informacijskem sistemu in povezanem 
sistemu za izdajo vozovnic, vozovnic, ki 
veljajo za vse proge, in rezervacij ali se 
odločijo, da pristojne organe pooblastijo za 
vzpostavitev takšnega sistema. Če je 
takšen sistem vzpostavljen, države članice 
zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga 
ali diskriminacije med prevozniki v 
železniškem prometu in da ga upravlja 
javni ali zasebni pravni subjekt ali 
združenje vseh prevoznikov v železniškem 
prometu, ki izvajajo storitve potniškega 
prometa.

št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU 
države članice zahtevajo od prevoznikov v 
železniškem prometu, ki izvajajo storitve 
notranjega potniškega prometa, da 
sodelujejo v skupnem informacijskem 
sistemu in povezanem sistemu za izdajo 
vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse 
proge, in rezervacij ali se odločijo, da 
pristojne organe pooblastijo za 
vzpostavitev takšnega sistema. Pri 
vzpostavitvi takšnega sistema države 
članice zagotovijo, da ne povzroča 
izkrivljanja trga ali diskriminacije med 
prevozniki v železniškem prometu in da ga 
upravlja javni ali zasebni pravni subjekt ali 
združenje vseh prevoznikov v železniškem 
prometu, ki izvajajo storitve potniškega 
prometa. Predstavniki lokalnih in 
regionalnih organov so del tega pravnega 
subjekta ali združenja in so v celoti 
udeleženi pri sprejemanju odločitev.

Or. de

Obrazložitev

Regije pogosto poročajo o težavah s sistemom za izdajo vozovnic na železniških postajah, ki 
jih upravljajo uveljavljena železniška podjetja. Cilj regij je harmonizacija sistema za izdajo 
vozovnic na konkurenčnem trgu. Obvezno sodelovanje v nacionalnem informacijskem sistemu 
lahko prispeva k večji privlačnosti javnega prometa. S tem v zvezi morajo lokalni organi 
sodelovati v upravnih organih tega sistema.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2012/34/EU
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če namerava prosilec zaprositi za 
infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal 
storitev potniškega prometa, zadevne 
upravljavce infrastrukture in regulatorne 
organe obvesti vsaj 18 mesecev pred 
začetkom veljavnosti delovnega voznega 

(4) Če namerava prosilec zaprositi za 
infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal 
storitev potniškega prometa, zadevne 
upravljavce infrastrukture in regulatorne 
organe obvesti vsaj 12 mesecev pred 
začetkom veljavnosti delovnega voznega 
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reda, na katerega se nanaša zahteva po 
zmogljivostih. Da bi lahko zadevni 
regulatorni organi presodili, kakšni so 
morebitni ekonomski učinki na obstoječe 
pogodbe o izvajanju javne službe, 
regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, 
najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi 
pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za 
storitev železniškega potniškega prometa 
na tej progi, opredeljeni v pogodbi o 
izvajanju javne službe, vsi drugi 
zainteresirani pristojni organi, ki imajo 
pravico omejiti dostop v skladu s 
členom 11, ter vsi prevozniki v 
železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo 
o izvajanju javne službe na progi te storitve 
potniškega prometa.“.

reda, na katerega se nanaša zahteva po 
zmogljivostih. Da bi lahko zadevni 
regulatorni organi presodili, kakšni so 
morebitni ekonomski učinki na obstoječe 
pogodbe o izvajanju javne službe, 
regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, 
najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi 
pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za 
storitev železniškega potniškega prometa 
na tej progi, opredeljeni v pogodbi o 
izvajanju javne službe, vsi drugi 
zainteresirani pristojni organi, ki imajo 
pravico omejiti dostop v skladu s 
členom 11, ter vsi prevozniki v 
železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo 
o izvajanju javne službe na progi te storitve 
potniškega prometa.“.

Or. de


