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Pogoji dostopa do storitev Pogoji dostopa do storitev 

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

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

2. Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, 
zagotavljajo vsi upravljavci objektov, 

potrebnih za izvajanje železniških 
storitev brez razlikovanja. 

2. Upravljavci objektov, potrebnih za 
izvajanje železniških storitev, vsem 

prevoznikom v železniškem prometu brez 

razlikovanja in pod nadzorom 

regulatornega organa v skladu s 

členom 56 omogočijo dostop do objektov, 

navedenih v točki 2 Priloge III, vključno z 
dostopom do železniških tirov, ter do 
storitev, ki se izvajajo v teh objektih. 

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

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, iz točke 2 
Priloge III pripada organu ali podjetju, ki 
je prav tako aktiven in zavzema 
prevladujoč položaj na vsaj enem od trgov 
storitev železniškega prevoza, za katere se 
objekt uporablja, mora biti upravljavec 
organiziran tako, da je organizacijsko in 
glede sprejemanja odločitev neodvisen od 
tega organa oziroma podjetja. Upravljavec 
objekta, potrebnega za izvajanje 

železniških storitev, ter ta organ ali 

podjetje imata ločen poslovni račun, 

vključno z ločeno bilanco stanja in 
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izkazom uspeha. 

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

Na zahteve prevoznikov v železniškem 
prometu po dostopu do objekta, potrebnega 
za izvajanje železniških storitev, se 
odgovori v štirih tednih in se lahko 
zavrnejo le, če objekt nima dovolj prostih 

zmogljivosti za izpolnitev teh zahtev ali če 
obstajajo druge gospodarsko smiselne 
možnosti, ki jim omogočajo, da zadevno 
storitev potniškega ali tovornega prevoza 
izvajajo na isti progi pod gospodarsko 
sprejemljivimi pogoji. Kadar upravljavec 
objekta, potrebnega za izvajanje 
železniških storitev, zavrne dostop do 
svojega objekta, predlaga ekonomsko in 

tehnično izvedljivo nadomestno možnost 

ter zavrnitev pisno obrazloži. Upravljavcu 
objekta, potrebnega za izvajanje 

železniških storitev, zaradi zavrnitve ni 

treba vlagati v vire ali zmogljivosti, da bi 

izpolnil vse zahteve prevoznikov v 

železniškem prometu. 

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

naprave, ki so bile razvite za poseben nov 

železniški vozni park lahko rezervirajo za 

uporabo s strani enega železniškega 

prevoznika za obdobje petih let od začetka 

njihovega obratovanja. 

Ko upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, naleti na 
nasprotja med različnimi zahtevami, 
uporabi vse svoje proste zmogljivosti in 

predlaga najboljšo možno izpolnitev vseh 
zahtev. Če ni na voljo nobena gospodarsko 
smiselna možnost in ni mogoče izpolniti 
vseh novih zahtev po zmogljivosti za 
zadevni objekt na podlagi dokazanih 
potreb, mora regulatorni organ, naveden v 
členu 55, na lastno pobudo ali na podlagi 
pritožbe prosilca ter ob upoštevanju 
potreb vseh zadevnih strani ustrezno 
ukrepati, da zagotovi, da se primeren del 
prostih zmogljivosti nameni tistim 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
niso del organa ali podjetja, ki mu pripada 
tudi upravljavec objekta, potrebnega za 
izvajanje železniških storitev, ne glede na 
njegove morebitne obveznosti javnih 

storitev.  

Če se objekt, potreben za izvajanje 
železniških storitev, ni uporabljal najmanj 

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

leto dni in so prevozniki v železniškem 

prometu njegovemu upravljavcu izkazali 

interes za dostop do tega objekta na 

podlagi dokazanih potreb, mora njegov 
lastnik objaviti, da je njegovo obratovanje 
na voljo za zakup ali najem za namene 

dejavnosti, povezanih z železniškim 

sektorjem, razen če upravljavec objekta 

dokaže, da je objekt v postopku 

spremembe namembnosti, ki prevoznikom 

v železniškem prometu preprečuje njegovo 

uporabo. 

3. Kadar upravljavec železniške 
infrastrukture ponudi katero koli storitev 
iz točke 3 Priloge III kot dodatno storitev, 
jo zagotovi na nediskriminatoren 
način vsem prevoznikom v železniškem 
prometu, ki zanjo zaprosijo. 

3. Kadar izvajalec storitve ponudi katero 
koli storitev iz točke 3 Priloge III kot 
dodatno storitev, jo zagotovi na 
nediskriminatoren način vsem 
prevoznikom v železniškem prometu, ki 
zanjo zaprosijo. 

4. Prevozniki v železniškem prometu lahko 
upravljavca železniške infrastrukture ali 
druge ponudnike storitev zaprosijo za 
nadaljnje pomožne storitve, ki jih navaja 
točka 4 Priloge III. Upravljavec železniške 
infrastrukture ni zavezan zagotoviti teh 
storitev. 

4. Prevozniki v železniškem prometu lahko 
upravljavca železniške infrastrukture ali 
druge upravljavce objektov, potrebnih za 
izvajanje železniških storitev, zaprosijo za 
nadaljnje pomožne storitve, ki jih navaja 
točka 4 Priloge III. Upravljavec železniške 
infrastrukture ni zavezan zagotoviti teh 
storitev. 

5. Priloga III se lahko spremeni glede na 

izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Bistvenega pomena je ohraniti dostop do vzdrževalnih objektov, da ne bi resno ogrozili 

kakovosti obstoječih železniških prevoznih storitev oziroma zmožnosti uveljavljenih 

upravljavcev za izvajanje njihove obveznosti javne storitve. 

 
 


