
DIREKTIVE

DIREKTIVA 2007/58/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2007

o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti in Direktive 2001/14/ES
o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške

infrastrukture

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 71 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, glede na
skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor dne 31. julija
2007 (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o raz-
voju železnic Skupnosti (4) je bila zasnovana z namenom,
da se olajša prilagoditev železnic Skupnosti zahtevam enot-
nega trga in da se izboljša njihova učinkovitost.

(2) Direktiva 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških

infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za
uporabo železniške infrastrukture (5) se nanaša na načela in
postopke, ki naj bi se uporabljali glede določanja in zara-
čunavanja uporabnin za uporabo železniške infrastruktu-
re ter glede dodeljevanja železniških infrastrukturnih
zmogljivosti.

(3) Komisija je v beli knjigi z naslovom „Evropska prometna
politika do leta 2010: čas za odločitev“ napovedala svojo
namero, da bo nadaljevala oblikovanje notranjega trga že-
lezniških storitev, in sicer s predlogom odprtja trga med-
narodnih storitev potniškega prometa.

(4) Cilj te direktive je pripraviti odprtje trga mednarodnih že-
lezniških storitev v potniškem prometu v Skupnosti in
tako ne zadeva železniških storitev med državami članica-
mi in tretjimi državami. Državam članicam bi moralo biti
hkrati omogočeno, da s področja uporabe te direktive iz-
ključijo tranzitne storitve preko Skupnosti.

(5) Razmere na področju mednarodnih storitev železniškega
prometa so trenutno zelo raznolike. Storitve železniškega
prometa na dolge razdalje (na primer nočni vlaki) se soo-
čajo s težavami, zaradi česar so prevozniki v železniškem
prometu, ki te storitve opravljajo, v zadnjem času ukinili
mnoge od njih, da bi zmanjšali izgube. Po drugi strani se
je trg z mednarodnimi storitvami visokohitrostnega pro-
meta močno povečal, njegov razvoj pa bo še prodornejši
glede na podvojitev obsega in medsebojno povezovanje
čezevropskega visokohitrostnega omrežja do leta 2010. Ne
glede na to pa nizkocenovni letalski prevozniki v obeh pri-
merih vršijo velik konkurenčni pritisk. Bistvenega pomena
je torej, da se s krepitvijo konkurence med prevozniki v že-
lezniškem prometu podpre nove pobude na tem področju.

(1) UL C 221, 8.9.2005, str. 56.
(2) UL C 71, 22.3.2005, str. 26.
(3) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005
(UL C 227 E, 21.9.2006, str. 460), Skupno stališče Sveta z dne 24. ju-
lija 2006 (UL C 289 E, 28.11.2006, str. 30), Stališče Evropskega par-
lamenta z dne 18. januarja 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu),
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra
2007 in Sklep Sveta z dne 26. septembra 2007.

(4) UL L 237, 24.8.1991, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2006/103/ES (UL L 363, 20.12.2006,
str. 344).

(5) UL L 75, 15.3.2001, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2004/49/ES (UL L 164, 30.4.2004, str. 44).
Popravljena različica v UL L 220, 21.6.2004, str. 16.
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(6) Odprtje trga mednarodnih storitev potniškega prometa ni
mogoče brez podrobnih določb o načinu dostopa do in-
frastrukture, brez občutnega napredka na področju intero-
perabilnosti in brez strogega okvira za varnost
železniškega prometa na nacionalni in evropski ravni. Vsi
ti elementi so sedaj vzpostavljeni, in sicer po prenosu Di-
rektive 2001/12/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. februarja 2001 o spremembi Direktive Sveta
91/440/EGS, Direktive 2004/51/ES (2) Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direk-
tive Sveta 91/440/EGS, Direktive 2001/13/ES (3)
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2001
o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES, Direktive
2001/14/ES ter Direktive 2004/49/ES Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na žele-
znicah Skupnosti (4). Ta novi regulatorni okvir bi moral
biti podprt z uveljavljeno in utrjeno prakso, in sicer do dne,
ki je predlagan za odprtje trga mednarodnih storitev po-
tniškega prometa. Za takšno odprtje trga bo potreben
določen čas. Ciljni datum za odprtje trga bi tako moral biti
1. januar 2010.

(7) Število storitev železniškega prometa brez vmesnih po-
stankov je zelo omejeno. V primerih potovanj z vmesnimi
postanki je bistvenega pomena, da se novim operaterjem
na trgu dovoli pobiranje in odlaganje potnikov tekom po-
tovanja, s čimer se takšnim storitvam omogoči, da so eko-
nomsko sposobne preživeti, in hkrati izogne temu, da se
morebitni konkurenti ne bi znašli v slabšem položaju glede
na obstoječe operaterje, ki imajo pravico, da potnike po-
birajo in odlagajo tekom potovanja. Takšna pravica ne bi
smela posegati v predpise Skupnosti in nacionalne predpi-
se o konkurenci.

(8) Uvedba novega odprtega dostopa za mednarodne storitve
z vmesnimi postanki ne bi smela pripeljati do odprtja trga
domačih storitev potniškega prometa, temveč bi se morala
osredotočiti le na pomožne postanke na mednarodni pro-
gi. Na podlagi tega bi se morala uvedba takega dostopa na-
našati na storitve, katerih glavni namen je prevoz potnikov
na mednarodnem potovanju. Pri določanju, ali je to glavni
namen storitve, bi bilo treba upoštevati merila, kot so
razmerje med prometom od domačih in mednarodnih po-
tnikov ter razmerje med obsegom prevoza domačih in
mednarodnih potnikov ter dolžino proge. O tem bi moral
odločati ustrezni nacionalni regulatorni organ na zahtevo
zainteresirane strani.

(9) Uredba (ES) št 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 23. oktobra 2007 o storitvah javnega potniškega

železniškega in cestnega prometa (5) dovoljuje državam
članicam in organom lokalnih oblasti, da dodeljujejo po-
godbe za opravljanje javne službe. Te pogodbe lahko zaje-
majo izključne pravice za izvajanje nekaterih storitev.
Zaradi tega bi bilo torej treba zagotoviti skladnost določb
te uredbe z načeli odprtja mednarodnih storitev potniške-
ga prometa za konkurenco.

(10) Odprtje mednarodnih storitev potniškega prometa za kon-
kurenco, ki vključuje pravico pobiranja in odlaganja potni-
kov na kateri koli postaji na progi mednarodne storitve,
vključno s postajami v isti državi članici, lahko vpliva na
organiziranje in financiranje storitev potniškega železni-
škega prometa, ki se izvajajo na podlagi pogodbe za op-
ravljanje javne službe. Države članice bi morale imeti
možnost, da omejijo pravico dostopa na trg, kadar bi ta
pravica ogrozila ekonomsko ravnotežje teh pogodb za op-
ravljanje javne službe in kadar to odobri ustrezni
regulatorni organ iz člena 30 Direktive 2001/14/ES, in si-
cer na podlagi objektivne ekonomske analize ter zahteve
pristojnih organov, ki so dodelili pogodbo za opravljanje
javne službe.

(11) Nekatere države članice so že naredile prve korake v smeri
odprtja trga železniških storitev potniškega prometa s pre-
glednimi, za konkurenco odprtimi razpisnimi postopki za
opravljanje nekaterih takšnih storitev. Od njih se ne bi
smelo zahtevati, da zagotovijo popolnoma odprt dostop
do mednarodnih storitev potniškega prometa, saj je razpis
za pravico uporabe nekaterih železniških prog predstavljal
zadosten preizkus tržne vrednosti opravljanja omenjenih
storitev.

(12) Pri presoji, ali bi bilo lahko ekonomsko ravnotežje pogodb
za opravljanje javne službe ogroženo, bi bilo treba
upoštevati vnaprej določena merila, na primer posledice za
donosnost katere koli storitve, ki jo zajema pogodba za op-
ravljanje javne službe, vključno s posledičnim vplivom na
neto stroške pristojnega javnega organa, ki je dodelil
naročilo, povpraševanje potnikov, cene vozovnic, ureditev
izdajanja vozovnic, lokacijo in število postaj na obeh stra-
neh meje ter čas in pogostnost predlagane nove storitve.
Države članice lahko ob upoštevanju te presoje in odločitve
regulatornega organa odobrijo, spremenijo ali zavrnejo
pravico dostopa za zaprošeno mednarodno storitev potni-
škega prometa, vključno z uporabnino, ki se naloži prevo-
zniku nove mednarodne storitve potniškega prometa, in
sicer v skladu z ekonomsko analizo in s pravom Skupno-
sti ter z načeloma enakosti in nediskriminacije.

(1) UL L 75, 15.3.2001, str. 1.
(2) UL L 164, 30.4.2004, str. 164. Popravljena različica v UL L 220,
21.6.2004, str. 58.

(3) UL L 75, 15.3.2001, str. 26.
(4) UL L 164, 30.4.2004, str. 44. Popravljena različica v UL L 220,
21.6.2004, str. 16. (5) Glej stran 1 tega Uradnega lista.
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(13) Da bi izboljšali potniške storitve na progah, ki izpolnjujejo
obveznosti javnih služb, se naj državam članicam omogo-
či, da pristojne organe za opravljanje teh storitev poobla-
stijo, da uvedejo dajatev od storitev potniškega prometa
v skladu s pristojnostjo teh organov. Z dajatvijo bi se po-
magalo financirati obveznosti opravljanja javnih storitev,
določenih v pogodbah za opravljanje javnih služb, pode-
ljenih v skladu s pravom Skupnosti. Dajatev bi bilo treba
uvesti v skladu s pravom Skupnosti in še zlasti v skladu
z načeli pravičnosti, preglednosti, nediskriminacije in
sorazmernosti.

(14) Regulatorni organ bi moral delovati tako, da ne pride do
konflikta interesov in kakršne koli vpletenosti v dodelje-
vanje pogodb za opravljanje javne službe, ki se preučuje.
Zlasti pa bi bilo treba v primeru, ko je organizacijsko ali
pravno tesno povezan s pristojnim organom, udeleženim
v dodelitvi zadevne pogodbe za opravljanje javne službe,
zagotoviti njegovo funkcionalno neodvisnost. Pristojnost
regulatornega organa bi bilo treba razširiti, da bi mu omo-
gočili presojanje namena mednarodne storitve in, kjer je to
ustrezno, morebitnega ekonomskega učinka na obstoječe
pogodbe za opravljanje javne službe.

(15) Ta direktiva predstavlja nadaljnjo stopnjo odpiranja trga
železniških storitev. Nekatere države članice so že odprle
trg mednarodnih storitev potniškega prometa na svojem
ozemlju. Zato se te direktive ne sme razmeti na način, da
ustvarja obveznosti, da te države članice pred 1. januarjem
2010 dodelijo pravico dostopa prevoznikom v železni-
škem prometu, ki imajo licenco v državi članici, kjer po-
dobne pravice niso dodeljene.

(16) Za spodbujanje investicij v storitve, ki uporabljajo
specializirano infrastrukturo, kot so hitre železniške
povezave, morajo imeti prosilci možnost načrtovanja in
pravne varnosti zaradi obsežnosti in dolgoročnosti zadev-
nih naložb. Tem podjetjem bi bilo zato treba omogočiti, da
bi okvirne pogodbe praviloma lahko sklepala za obdobje
do 15 let.

(17) Nacionalni regulatorni organi bi morali na podlagi čle-
na 31 Direktive 2001/14/ES izmenjevati informacije in,
kadar je to ustrezno, v posameznih primerih usklajevati
načela in prakso za presojo, ali je ekonomsko ravnotežje
pogodbe za opravljanje javne službe ogroženo. Na podlagi
izkušenj bi morali postopoma oblikovati smernice.

(18) Uporabo te direktive bi bilo treba oceniti na podlagi
poročila, ki bi ga Komisija predložila dve leti po odprtju
trga mednarodnih storitev potniškega prometa. Poročilo bi
moralo tudi preučiti razvoj trga, vključno s potekom pri-
prav na nadaljnje odprtje trga storitev potniškega železni-
škega prometa. Komisija bi morala v poročilu prav tako

analizirati različne modele za organizacijo tega trga in uči-
nek te direktive na pogodbe za opravljanje javne službe in
njihovo financiranje. Pri tem bi morala Komisija upoštevati
izvajanje Uredbe (ES) št. 1370/2007 ter intrinzične razlike
med državami članicami (gostota omrežij, število potni-
kov, povprečna prepotovana razdalja). Če je to primerno,
bi morala Komisija v poročilu predlagati dopolnilne ukrepe
za lažje odpiranje trga in oceniti učinek teh ukrepov.

(19) Ukrepe, potrebne za izvajanje direktiv 91/440/EGS in
2001/14/ES, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov
za uresničevanje izvedbenih pooblastil, podeljenih
Komisiji (1).

(20) Še zlasti bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejetje pri-
log. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni
spreminjanju nebistvenih določb te direktive, bi jih bilo
treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregle-
dom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(21) Za države članice, ki železniškega sistema nimajo in tudi ne
predvidevajo njegove vzpostavitve v bližnji prihodnosti, bi
bila obveznost prenosa in izvajanja direktiv 91/440/EGS in
2001/14/ES nesorazmerna in nesmiselna. Zaradi tega bi
bilo treba takšne države članice, dokler nimajo železniške-
ga sistema, izvzeti iz obveznosti prenosa in izvajanja teh
direktiv.

(22) Ker cilja te direktive, in sicer razvoja železnic v Skupnosti,
države članice glede na potrebo, da se zagotovijo pošte-
ni in nediskriminatorni pogoji dostopa do infrastrukture in
da se upošteva očitna mednarodna razsežnost načina ob-
ratovanja pomembnih delov železniških omrežij, kot tudi
glede na potrebo po usklajenem naddržavnem ukrepanju,
ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zato lažje doseže
Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z na-
čelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z nače-
lom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne
prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navede-
nega cilja.

(23) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma
o boljši pripravi zakonodaje (2) se države članice poziva, da
za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo tabele,
ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to di-
rektivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(1) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom
2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(2) UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
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(24) Direktivi 91/440/EGS in 2001/14/ES bi bilo zato treba
ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 91/440/EGS se spremeni:

1. v členu 2 se doda naslednji odstavek:

„4. Države članice lahko iz področja uporabe te direktive
izključijo katero koli storitev železniškega prometa, ki se op-
ravlja kot tranzit preko Skupnosti, pri kateri sta izhodiščni in
namembni kraj zunaj ozemlja Skupnosti.“;

2. črta se četrta alinea člena 3;

3. v člen 3 se za peto alineo vstavi naslednja alinea:

„— ‚mednarodna storitev potniškega prometa‘ pomeni sto-
ritev potniškega prometa, v okviru katere vlak prečka
najmanj eno mejo državo članice, pri čemer je glavni
namen storitve prevoz potnikov med postajami, ki se
nahajajo v različnih državah članicah; vlak je lahko skle-
njen in/ali razdeljen in različni deli imajo lahko različen
odhodni ali namembni kraj, pod pogojem, da vsi vagoni
prečkajo najmanj eno mejo“;

4. v členu 3 se za šesto alineo vstavi naslednja alinea:

„— ‚tranzit‘ pomeni prečkanje ozemlja Skupnosti brez nato-
varjanja ali raztovarjanja blaga in/ali brez pobiranja ali
odlaganja potnikov na ozemlju Skupnosti.“;

5. črta se prva alinea člena 5(3);

6. v členu 8(1) se črta besedilo „in mednarodna združenja“;

7. črta se člen 10(1);

8. v člen 10 se vstavijo naslednji odstavki:

„3a. Prevoznikom v železniškem prometu, ki spadajo
v področje uporabe člena 2, se do 1. januarja 2010 odobri
pravica dostopa do infrastrukture v vseh državah članicah za
namene izvajanja mednarodnih storitev potniškega prome-
ta. Pri izvajanju mednarodnih storitev potniškega prometa
imajo prevozniki v železniškem prometu pravico, da potni-
ke pobirajo in odlagajo na kateri koli postaji na mednarodni
progi, vključno s postajami v isti državi članici.

Pravica dostopa do infrastrukture držav članic, za katere
delež mednarodnega prevoza potnikov z vlakom predstavlja
več kot polovico realizacije potniškega prometa prevoznikov
v železniškem prometu v tej državi članici, se dodeli do
1. januarja 2012.

O tem, ali je glavni namen storitve prevoz potnikov med po-
stajami, ki se nahajajo v različnih državah članicah, odloči
ustrezni regulatorni organ ali organi iz člena 30 Direktive
2001/14/ES, in sicer na zahtevo ustreznih pristojnih organov
in/ali zainteresiranih prevoznikov v železniškem prometu.

3b. Države članice lahko omejijo pravico dostopa, opre-
deljeno v odstavku 3a, na storitve med odhodnim krajem in
namembnim krajem, ki jih zajema ena ali več pogodb za op-
ravljanje javne službe v skladu z veljavno zakonodajo Skup-
nosti. Takšna omejitev ne sme povzročiti omejevanja pravice,
da se potnike pobira in odlaga na kateri koli postaji na med-
narodni progi, vključno s postajami v isti državi članici, z iz-
jemo primerov, v katerih bi izvajanje te pravice ogrozilo
ekonomsko ravnotežje pogodbe za opravljanje javne službe.

O tem, ali bi gospodarsko ravnotežje lahko bilo ogroženo,
odloči regulatorni organ ali organi iz člena 30 Direktive
2001/14/ES, in sicer na podlagi objektivne ekonomske ana-
lize in na podlagi vnaprej določenih meril ter na zahtevo:

— pristojnega organa oziroma pristojnih organov, ki so do-
delili pogodbo za opravljanje javne službe;

— katerega koli drugega zainteresiranega organa, ki ima po
tem členu pravico omejiti dostop;

— upravljavca infrastrukture ali

— prevoznika v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo
za opravljanje javne storitve.

Pristojni organi in prevozniki v železniškem prometu, ki op-
ravljajo javno službo, priskrbijo ustreznemu regulatornemu
organu ali organom informacije, za katere se razumno šteje,
da so potrebne za sprejetje odločitve. Regulatorni organ pre-
uči prejete informacije in se po potrebi o njih posvetuje z vse-
mi ustreznimi stranmi ter jih o svoji utemeljeni odločitvi
obvesti v vnaprej določenem razumnem roku, ki ne sme pre-
segati dveh mesecev od prejema vseh potrebnih informacij.
Regulatorni organ poda utemeljitev svoje odločitve, določi
rok in pogoje, v skladu s katerimi:

— ustrezni pristojni organ oziroma pristojni organi;

— upravljavec infrastrukture;
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— prevoznik v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo za
opravljanje javne storitve; ali

— prevoznik v železniškem prometu, ki je zaprosil za
dostop,

lahko zaprosijo za ponovno preučitev odločitve.

3c. Države članice lahko prav tako omejijo pravico, da se
potnike pobira in odlaga na kateri koli postaji na mednarod-
ni potniški progi, kadar je bila izključna pravica za prevoz
potnikov med omenjenimi postajami dodeljena na podlagi
koncesijske pogodbe pred 4. decembrom 2007 na podlagi
poštenega in konkurenčnega razpisnega postopka ter
v skladu z ustreznimi načeli prava Skupnosti. Takšna omeji-
tev lahko velja do izteka prvotne veljavnosti koncesijske po-
godbe oziroma 15 let, kar od obojega nastopi prej.

3d. Določbe te direktive od države članice ne zahtevajo,
da pred 1. januarjem 2010 odobri pravico dostopa iz
odstavka 3a prevoznikom v železniškem prometu in njiho-
vim neposrednim ali posredno nadzorovanim podružnicam,
ki imajo licenco v državi članici, kjer podobne pravice dosto-
pa niso dodeljene.

3e. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagoto-
vitev, da je glede odločitev iz odstavkov 3b, 3c in 3d možen
sodni nadzor.

3f. Brez poseganja v odstavek 3b lahko države članice pod
pogoji iz tega člena pooblastijo zadevni organ, pristojen za
železniški promet, da prevoznikom v železniškem prometu,
ki nudijo potniške storitve, naloži dajatev za obratovanje ti-
stih prog, ki sodijo pod pristojnost organa in povezujejo dve
postaji znotraj države članice.

V takšnem primeru se prevoznikom v železniškem prometu,
ki opravljajo nacionalne ali mednarodne prometne storitve
prevoza potnikov v železniškem prometu, za obratovanje teh
prog, ki spadajo pod pristojnost tega organa, naloži isto
dajatev.

Dajatev je nadomestilo organu za obveznosti javne službe,
določene v pogodbah za opravljanje javne službe, podeljenih
v skladu s pravom Skupnosti. Prihodek na podlagi katere koli
dajatve in plačan kot nadomestilo ne sme presegati celote ali
dela stroškov, ki so nastali pri izvajanju zadevnih obveznosti
javne službe, ob upoštevanju ustreznih prejemkov in razum-
nega dobička za izvajanje teh obveznosti.

Dajatev se uvede v skladu z zakonodajo Skupnosti, zlasti ob
upoštevanju načel pravičnosti, preglednosti, nediskriminaci-
je in sorazmernosti, predvsem med povprečno ceno storitve

potniku in ravnijo dajatve. Celoten znesek vseh dajatev
v skladu s tem odstavkom ne sme ogroziti ekonomske izved-
ljivosti preživetja storitev železniškega potniškega prometa,
za katere se določijo dajatve.

Ustrezni organi hranijo potrebne podatke, ki omogočajo
sledljivost izvora dajatev in njihove uporabe. Države članice
te informacije posredujejo Komisiji.“;

9. člen 10(8) se nadomesti z naslednjim:

„8. Komisija do 1. januarja 2009 predloži Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu od-
boru in Odboru regij poročilo o izvajanju te direktive.

Poročilo obravnava:

— izvajanje te direktive v državah članicah, še posebej njen
učinek na države članice, kot je opredeljeno v drugem
pododstavku odstavka 3a, in učinkovitost dela različnih
udeleženih organov,

— razvoj trga, zlasti mednarodnih prometnih trendov,
dejavnosti in tržni deleži vseh tržnih subjektov, vključno
s subjekti, ki so na novo vstopili na trg.“;

10. v členu 10 se doda naslednji odstavek:

„9. Komisija do 31. decembra 2012 predloži Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu od-
boru in Odboru regij poročilo o izvajanju določb odstavkov
3a do 3f.

Uporabo te direktive se oceni na podlagi poročila, ki ga Ko-
misija predloži dve leti po odprtju trga mednarodnih storitev
potniškega prometa.

Poročilo tudi preuči razvoj trga, vključno s potekom priprav
na nadaljnje odprtje trga storitev potniškega železniškega
prometa. Komisija v svojem poročilu tudi analizira različne
modele za organizacijo tega trga in učinek te direktive na po-
godbe za opravljanje javne službe in njihovo financiranje. Pri
tem Komisija upošteva izvajanje Uredbe (ES) št. 1370/2007
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 [o
storitvah javnega potniškega železniškega in cestnega prome-
ta] (*) ter intrinzične razlike med državami članicami (gostota
omrežij, število potnikov, povprečna prepotovana razdalja).
Če je to primerno, Komisija v svojem poročilu predlaga
dopolnilne ukrepe za lažje odpiranje trga in oceni učinek teh
ukrepov.

(*) UL L 315, 3.12.2007, str. 1.“

L 315/48 SL Uradni list Evropske unije 3.12.2007



11. člen 11(2) se nadomesti z naslednjim:

„2. Ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive
in v zvezi s prilagoditvijo njenih prilog se sprejmejo v skladu
z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11a(3).“;

12. člen 11a(3) se nadomesti z naslednjim:

„3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1)
do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb
člena 8 Sklepa.“;

13. v členu 15 se doda naslednji odstavek:

„Obveznost prenosa in izvajanja te direktive se ne uporablja
za Ciper in Malto, dokler se na njunih ozemljih ne vzpostavi
železniški sistem.“.

Člen 2

Direktiva 2001/14/ES se spremeni:

1. v členu 1(3) se doda naslednja točka:

„(e) prevozne dejavnosti v obliki železniških storitev, ki se iz-
vajajo kot tranzit preko Skupnosti.“;

2. v členu 2 se doda naslednja točka:

„(n) ‚tranzit‘ pomeni prečkanje ozemlja Skupnosti brez nato-
varjanja ali raztovarjanja blaga in/ali brez pobiranja ali
odlaganja potnikov na ozemlju Skupnosti.“;

3. v členu 13 se doda naslednji odstavek:

„4. Če prosilec namerava zaprositi za infrastrukturno
zmogljivost, da bi izvajal mednarodno storitev potniškega
prometa, kakor je opredeljena v členu 3 Direktive
91/440/EGS, obvesti zadevne upravljavce infrastrukture in
regulatorne organe. Da bi omogočili presojo namena med-
narodne storitve glede prevoza potnikov med postajami
v različnih državah članicah in morebitnih ekonomskih učin-
kov na obstoječe pogodbe za opravljanje javne službe,
regulatorni organi zagotovijo, da se obvestijo vsi pristojni
organi, ki so dodelili železniško storitev potniškega prometa,
opredeljeno v pogodbi za opravljanje javne službe, vsi drugi
zainteresirani organi, ki imajo pravico omejiti dostop
v skladu s členom 10(3b) Direktive 91/440/EGS, ter vsi
prevozniki v železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo za
opravljanje javne službe na progi te mednarodne storitve po-
tniškega prometa.“;

4. člen 17(5) se nadomesti z naslednjim:

„5. Okvirne pogodbe se načelno sklepajo za obdobje pe-
tih let in se obnavljajo za obdobja, enaka njihovemu prvot-
nemu trajanju. Upravljavec infrastrukture lahko v posebnih

primerih privoli v krajše ali daljše obdobje. Vsako obdobje,
daljše od petih let, se utemelji z obstojem gospodarskih
pogodb, posebnih naložb ali tveganj.

5a. Okvirne pogodbe za storitve, za katere se uporablja
posebna infrastruktura iz člena 24, za katero so potrebne ob-
sežne in dolgoročne naložbe, ki jih prosilec ustrezno uteme-
lji, se lahko sklenejo za obdobje 15 let. Obdobje, daljše od 15
let, je dopustno le v izjemnih primerih, zlasti za obsežne,
dolgoročne naložbe in predvsem, kadar so takšne naložbe
vezane na pogodbene obveznosti, vključno z večletnim
amortizacijskim načrtom.

Prosilec lahko v tem primeru zahteva podrobno opredelitev
karakteristik zmogljivosti – vključno s pogostnostjo, obse-
gom in kakovostjo vlakovnih poti – ki mu bodo zagotovlje-
ne v času trajanja okvirne pogodbe. Upravljavec
infrastrukture lahko zmanjša rezervirane zmogljivosti, ki so
se najmanj en mesec uporabljale v manjšem obsegu, kot je
prag kvote iz člena 27.

Začetna okvirna pogodba se lahko od 1. januarja 2010 skle-
pa za obdobje 5 let z možnostjo enkratnega podaljšanja, in
sicer na podlagi karakteristik zmogljivosti, ki so jih uporab-
ljali prosilci, ki so izvajali storitve pred 1. januarjem 2010,
s čimer se upoštevajo posebne naložbe ali obstoj
gospodarskih pogodb. Regulatorni organ iz člena 30 odobri
začetek veljavnosti takšne pogodbe.“;

5. pred zadnjim stavkom člena 30(1) se vstavi naslednji stavek:

„Prav tako je funkcionalno neodvisen od vseh pristojnih
organov, udeleženih v dodelitev pogodbe za opravljanje jav-
ne službe.“;

6. člen 34(3) se nadomesti z naslednjim:

„3. Ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive
v zvezi s prilagoditvijo prilog se sprejmejo v skladu z regu-
lativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3).“;

7. člen 35(3) se nadomesti z naslednjim:

„3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1)
do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb
člena 8 Sklepa.“;

8. v členu 38 se doda naslednji pododstavek:

„Obveznost prenosa in izvajanja te direktive se ne uporablja
za Ciper in Malto, dokler se na njunih ozemljih ne vzpostavi
železniški sistem.“.
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Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise,
potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 4. junija
2009. Besedilo teh ukrepov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice se v teh ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa
sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja
določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb
predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga
ureja ta direktiva.

3. Določbe točk 2, 5, 6 in 7 člena 1 se začnejo uporabljati
1. januarja 2010.

Člen 4

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

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 23. oktobra 2007

Za Evropski parlament
Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet
Predsednik

M. LOBO ANTUNES
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