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PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 870/2014
оd 11. kolovoza 2014.
o kriterijima za podnositelje zahtjeva za željeznički infrastrukturni kapacitet
(Tekst značajan za EGP)
EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Direktivu 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedin
stvenog Europskog željezničkog prostora (1), a posebno njezin članak 41. stavak 3,
budući da:
(1)

U skladu s člankom 41. stavkom 2. Direktive 2012/34/EU upravitelji infrastrukture mogu postaviti uvjete podno
siteljima zahtjeva kako bi osigurali ostvarenje svojih opravdanih očekivanja o budućim prihodima te korištenju
infrastrukture.

(2)

Ti uvjeti moraju biti odgovarajući, transparentni i nediskriminirajući. Oni mogu uključivati samo davanje financij
skog jamstva koje ne smije prelaziti primjereni iznos koji je proporcionalan očekivanoj količini aktivnosti i
potvrdu o sposobnosti podnositelja zahtjeva da pripremi sukladne ponude za infrastrukturni kapacitet.

(3)

Financijska jamstva mogu biti u obliku predujmova ili jamstava koja izdaju financijske institucije.

(4)

Pri utvrđivanju prikladnosti zahtjeva iz uvodne izjave 2. u obzir treba uzeti činjenicu da je infrastruktura konku
rentskih načina prijevoza, poput cestovnog i zračnog prijevoza, pomorske plovidbe i plovidbe unutarnjim
plovnim putovima, često oslobođena pristojbi za korisnike i stoga oslobođena i financijskih jamstava za nju. Da
bi se osiguralo pravedno tržišno natjecanje između načina prijevoza, financijska jamstva trebaju biti ograničena
na strogi minimum u smislu iznosa i trajanja.

(5)

Ta su financijska jamstva prikladna samo ako su nužna za otklanjanje sumnje upravitelja infrastrukture o
budućim prihodima i korištenju infrastrukture. Uzimajući u obzir da se upravitelji infrastrukture mogu osloniti na
provjere i nadzor financijske sposobnosti željezničkih prijevoznika u okviru postupka izdavanja dozvole u skladu
s poglavljem III. Direktive 2012/34/EU, a naročito člankom 20. te Direktive, potreba za financijskim jamstvima
dodatno je smanjena.

(6)

Na ta jamstva primjenjuje se načelo nediskriminacije, pa stoga ne smije biti razlike između zahtjeva za jamstva za
podnositelje zahtjeva u privatnom i javnom vlasništvu.

(7)

Jamstva trebaju biti razmjerna razini rizika koji podnositelj zahtjeva predstavlja za upravitelja infrastrukture u
različitim fazama dodjele kapaciteta. Rizik se općenito smatra niskim sve dok se kapacitet može preraspodijeliti
drugim željezničkim prijevoznicima.

(8)

Jamstvo zatraženo u vezi s pripremom sukladnih ponuda može se smatrati odgovarajućim, transparentnim i nedi
skriminirajućim samo ako upravitelj infrastrukture utvrdi jasna i transparentna pravila za pripremu zahtjeva za
dodjelu kapaciteta u izvješću o mreži te podnositeljima zahtjeva ponudi nužne alate podrške. Budući da prije
postupka podnošenja zahtjeva nije moguće objektivno utvrditi sposobnost pripreme sukladnih ponuda, nedo
statak sposobnosti može se utvrditi samo nakon tog postupka na temelju opetovanog neuspješnog podnošenja
takvih ponuda ili nepružanja potrebnih informacija upravitelju infrastrukture. Podnositelj zahtjeva odgovoran je
za taj neuspjeh koji povlači kao sankciju isključenje podnositelja zahtjeva iz zahtjeva za određenu trasu vlaka.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 62. stavka 1. Direktive 2012/34/EU,

(1) SL L 343, 14.12.2012., str. 32.
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DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.
Predmet
Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za financijska jamstva koja upravitelj infrastrukture može tražiti kako bi osigurao
ostvarenje svojih opravdanih očekivanja o budućim prihodima, ne premašujući iznos koji je proporcionalan očekivanoj
količini planiranih aktivnosti podnositelja zahtjeva. Zahtjevi posebno uključuju uvjete kojima se propisuju iznos i trajanje
financijskog jamstva te kada je moguće tražiti jamstvo ili predujam. Pored toga, ovom se Uredbom utvrđuju određeni
detalji u vezi s kriterijima za ocjenu sposobnosti podnositelja zahtjeva da pripremi sukladne ponude za infrastrukturni
kapacitet.

Članak 2.
Definicije
Za potrebe ove Uredbe primjenjuje se sljedeća definicija:
„financijsko jamstvo” znači (a) predujme za smanjenje i ranije plaćanje budućih obveza plaćanja pristojbi za kori
štenje infrastrukture ili (b) ugovorne mehanizme kojima se financijska institucija poput banke obvezuje da će ta
plaćanja biti izvršena kada dospiju.
Članak 3.
Uvjeti za financijska jamstva
1.
Podnositelj zahtjeva može izabrati hoće li udovoljiti zahtjevu za financijsko jamstvo predujmom ili ugovornim
mehanizmom u smislu članka 2. Ako upravitelj infrastrukture od podnositelja zahtjeva traži davanje predujma za
pristojbe za korištenje infrastrukture, ne može istodobno tražiti druga financijska jamstva za iste planirane aktivnosti.
2.
Upravitelj infrastrukture od podnositelja ne smije tražiti financijska jamstva osim ako kreditni rejting podnositelja
zahtjeva ukazuje na to da bi mogao imati problema s redovitim plaćanjem pristojbi za korištenje infrastrukture. Upravi
telj infrastrukture navodi taj kreditni rejting u odjeljku o načelima ubiranja pristojbi u svom izvješću o mreži, ako je
primjenjivo. Upravitelj infrastrukture temelji svoj zahtjev za financijsko jamstvo na kreditnom rejtingu ne starijem od
dvije godine koji je dostavila agencija za procjenu kreditnog rejtinga.
3.

Upravitelj infrastrukture ne smije tražiti financijsko jamstvo:

(a) od imenovanog željezničkog prijevoznika ako je podnositelj zahtjeva koji nije željeznički prijevoznik već dao ili
uplatio financijsko jamstvo za pokriće budućih plaćanja za iste planirane aktivnosti;
(b) ako će nadležno tijelo plaćati pristojbu za korištenje infrastrukture izravno upravitelju infrastrukture u skladu s
Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (1).
Članak 4.
Iznos i trajanje financijskih jamstava
1.
Iznos financijskih jamstava za jednog ponuditelja ne smije premašiti procijenjeni iznos pristojbi za dva mjeseca
zatraženog željezničkog prijevoza.
2.
Pristojbe za rezervaciju plaćene u skladu s člankom 36. Direktive 2012/34/EU odbijaju se od maksimalnog procije
njenog iznosa pristojbi iz stavka 1.
3.
Upravitelj infrastrukture ne smije tražiti da financijsko jamstvo postane valjano više od deset dana prije prvog dana
mjeseca u kojem željeznički prijevoznik započne sa željezničkim prijevozom čije pristojbe za korištenje infrastrukture
treba pokriti tim financijskim jamstvom. Ako se kapacitet dodijeli poslije tog trenutka, upravitelj infrastrukture može
tražiti financijsko jamstvo u kratkom roku.
(1) Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza
putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).
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Članak 5.
Sposobnost pripreme sukladnih ponuda za infrastrukturni kapacitet
Upravitelj infrastrukture ne smije odbiti zahtjev za određenu trasu vlaka zbog nedostavljanja potvrde sposobnosti
pripreme sukladne ponude za infrastrukturni kapacitet u smislu članka 41. stavka 2. Direktive 2012/34/EU osim ako:
(a) podnositelj zahtjeva ne odgovori na dva uzastopna zahtjeva za dostavom nedostajućih informacija ili opetovano
odgovara na način koji ne zadovoljava uvjete propisane u izvješću o mreži iz članka 27. Direktive 2012/34/EU i
Priloga IV. toj Direktivi o postupcima podnošenja zahtjeva za trasu vlaka; te
(b) upravitelj infrastrukture može na zahtjev regulatornog tijela na zadovoljavajući način dokazati da je poduzeo sve
razumne mjere kako bi podržao ispravno i pravovremeno podnošenje zahtjeva.
Članak 6.
Prijelazna odredba
Kada je to nužno, upravitelji infrastrukture usklađuju svoja izvješća o mreži s odredbama ove Uredbe za prvo razdoblje
poslije stupanja Uredbe na snagu.
Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Primjenjuje se od 16. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu 11. kolovoza 2014.
Za Komisiju
Predsjednik
José Manuel BARROSO

