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ŽELEZNIŠKI PROMET

Namen evropske politike železniškega prometa je vzpostaviti enotno železniško območje.
Odpiranje tega sektorja konkurenci, ki se je začelo leta 2001, je bilo v desetih letih predmet
treh zakonodajnih svežnjev in ene prenovitve. Četrti sveženj, za dokončno liberalizacijo
železniškega prometa, je Evropski parlament sprejel v prvi obravnavi (februarja 2014), njegov
tehnični del pa v drugi obravnavi (28. aprila 2016).

PRAVNA PODLAGA

Člen 100(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije

CILJI

Skupna prometna politika, ki ohranja konkurenco in zagotavlja svobodo opravljanja storitev,
zahteva harmonizacijo tehničnih, upravnih in varnostnih pravil. Postopno usklajevanje teh
zahtev je nujno potrebno za interoperabilnost med posameznimi nacionalnimi železniškimi
sistemi. Za preprečitev izkrivljanja konkurence in lažji vstop novih podjetij na trg določeno
harmonizacijo terjajo tudi ukrepi za varovanje okolja ali potrošnikov.
Komisija je v načrtu „Promet 2050“ kot dolgoročni cilj določila dokončanje evropskega
železniškega omrežja za visoke hitrosti, srednjeročno (do leta 2030) pa bi naj potrojili dolžino
obstoječega železniškega omrežja za visoke hitrosti in ohranili gosto železniško mrežo v vseh
državah članicah. Poleg tega priporoča, da bi morala do leta 2050 večina potniškega prometa
na srednje razdalje potekati po železnici.

DOSEŽKI

A. Interoperabilnost
Evropska unija je z Direktivo 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega
železniškega sistema za visoke hitrosti in Direktivo 2001/16/ES z dne 19. marca 2001 o
interoperabilnosti konvencionalnih vseevropskih železniških sistemov sprožila proces, katerega
cilja sta neprekinjena uporaba različnih železniških sistemov v državah članicah ter nemoten
in varen prehod iz enega nacionalnega omrežja v drugo. V okviru teh direktiv je bilo izdelanih
več tehničnih rešitev (tako imenovanih „tehničnih specifikacij za interoperabilnost“ – TSI). Te
so se v prvi vrsti nanašale na najpomembnejše vidike, kot so upravljanje in varnost vlakov,
signalizacija, telematske aplikacije v tovornem prometu, kvalifikacije osebja v mednarodnem
prometu, tovorni vagoni in emisije hrupa.
Obe omenjeni direktivi sta bili spremenjeni in posodobljeni z Direktivo 2004/50 ES z dne
29. aprila 2004. Hkrati je bilo področje uporabe direktive o konvencionalnih železniških
sistemih razširjeno na celotno evropsko železniško omrežje, da bi izpolnili zahtevo po popolnem
odprtju železniškega omrežja za notranji in mednarodni tovorni promet (januar 2007) in
za mednarodni potniški promet (januar 2010). Direktiva 2008/57/ES z dne 17. junija 2008,
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spremenjena z Direktivama 2009/131/ES in 2011/18/EU, je predhodne direktive združila v eno
samo besedilo. Njen osrednji element je načelo vzajemnega priznavanja: če je posamezna država
članica vozila preverila in odobrila, lahko druge države članice nato preverjajo le še parametre,
ki se nanašajo posebej na tehnično združljivost z njihovimi omrežji. Četrti železniški sveženj bi
moral to odpraviti, da se potrdi vloga Agencije (glej spodaj točko B).
Da bi zmanjšali tehnične ovire z a interoperabilnost vlakov, so predstavniki železniškega
sektorja in Komisija v letih 2005, 2008 in 2012 podpisali memorandume o soglasju o
uvedbi in razvoju Evropskega sistema za vodenje železniškega prometa (European Rail
Traffic Management System —ERTMS/ETCS), s katerim naj bi poenotili dvajseterico različnih
evropskih signalnih sistemov ter uvedli enoten samodejni nadzor hitrosti, ki bi temeljil
na najnovejših tehnoloških dosežkih na področju telekomunikacij. Komisija je julija 2009
sprejela evropski načrt, ki predvideva postopno uvedbo tega sistema vzdolž glavnih evropskih
železniških prog, kar naj bi se doseglo v približno desetih letih (za več informacij glej poročilo
iz leta 2013 koordinatorja K. Vincka).
Od 1. januarja 2007 je notranji in mednarodni tovorni promet v celoti odprt konkurenci. Da
bo mogoče optimalno uporabljati mednarodno omrežje za tovorni promet, izboljšati njegovo
interoperabilnost in zagotoviti večjo konkurenčnost železnice v primerjavi z drugimi načini
prevoza, je Evropska unija opredelila devet konkurenčnih evropskih tovornih koridorjev
(Uredba (EU) št. 913/2010 z dne 22. septembra 2010) za blago, ki prečka več držav članic.
B. Evropska agencija za železniški promet
Za izboljšanje interoperabilnosti in varnosti evropskega železniškega sistema je bila z Uredbo
(ES) št. 881/2004 z dne 29. aprila 2004 ustanovljena Evropska agencija za železniški
promet (ERA) s sedežem v mestih Lille in Valenciennes v Franciji. Njena glavna naloga
je približevanje, registracija in nadzorovanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI)
celotnega evropskega železniškega sistema ter priprava skupnih varnostnih ciljev za evropske
železnice. Agencija nima pooblastil za odločanje, pač pa pomaga pri pripravi predlogov
odločitev za Komisijo. Z Uredbo (ES) št. 1335/2008 z dne 16. decembra 2008 so bila
Agenciji dodeljene nove naloge, ki izhajajo iz sprememb direktive o varnosti na železnicah
(2004/49/ES) in direktive o interoperabilnosti železniškega sistema (2008/57/ES). S sprejetim
četrtim železniškim svežnjem bo agencija ERA postala edina pristojna za izdajo dovoljenj
za vozila (lokomotive in vagone), ki bodo delovala čezmejno, pa tudi za izdajo varnostnih
spričeval za prevoznike v železniškem prometu, ki dejavnost opravljajo v več državah članicah.
Vzpostavitev skupnega in enotnega varnostnega spričevala je bila pravzaprav glavni cilj revizije
Direktive 2004/49/ES.
C. Usklajevanje socialne zakonodaje
Direktiva 2005/47/ES z dne 18. julija 2005 ureja delovne pogoje mobilnih delavcev, ki
opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju. Temelji na sporazumu
med evropskimi socialnimi partnerji železniškega sektorja. Cilj Direktive 2007/59/ES z dne
23. oktobra 2007 je uskladitev minimalnih zahtev glede kvalifikacij in izdaje spričeval
upravljavcem lokomotiv in vlakov v Uniji. V skladu s to direktivo mora imeti vsak strojevodja
dovoljenje (iz katerega je razvidno, da izpolnjuje minimalne pogoje glede zdravstvenih zahtev,
osnovne izobrazbe in splošne strokovne usposobljenosti) in usklajeno dopolnilno spričevalo o
usposobljenosti. Še zlasti mora s spričevali dokazati svojo posebno usposobljenost za progo, po
kateri vozi, za uporabljeno opremo ter v zvezi z operativnimi in varnostnimi postopki zadevnega
prevoznika. Na podlagi tega direktiva določa vzajemno priznavanje dokazil o izobrazbi.

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_en.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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Od oktobra 2011 se spričevala ali dovoljenja izdajajo strojevodjem, ki opravljajo storitve
prevoza v čezmejnem prometu, v notranjem prometu v drugi državi ali so dejavni v tovornem
prometu v drugi državi članici ali delajo vsaj v dveh državah članicah.
Direktiva opredeljuje naloge, ki jih morajo opravljati pristojni organi držav članic, strojevodje
in ostali deležniki v tem sektorju, še posebej prevozniki v železniškem prometu, upravljavci
infrastrukture in izobraževalne ustanove. Prevozniki v železniškem prometu, ki imajo varnostno
spričevalo, morajo voditi register vseh dopolnilnih spričeval.
D. Dostop do dejavnosti prevoznika v železniškem prometu
Direktiva 95/18/ES z dne 19. junija 1995 določa, da mora prevoznik v železniškem prometu za
dostop do infrastrukture v vseh državah članicah razpolagati z licenco. Licenco za železniški
promet izda država članica, v kateri ima prevoznik sedež, če slednji izpolnjuje določene
skupne pogoje (boniteta, finančna sposobnost in strokovna usposobljenost). Ta direktiva je
bila spremenjena z Direktivo 2001/13/ES z dne 26. februarja 2001, ki določa (varnostne,
tehnične, gospodarske in finančne) pogoje za opravljanje dejavnosti prevoznika v železniškem
prometu, ki veljajo na celotnem ozemlju Skupnosti, in ureja postopek za pridobitev dovoljenja,
ki omogoča izvajanje železniških tovornih storitev v evropskem čezmejnem omrežju.
Z Direktivo 2012/34/EU z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega
železniškega območja, tako imenovano prenovitvijo prvega železniškega svežnja, so bile
nadomeščene in razveljavljene tri direktive: 2001/12/ES, 2001/13/ES in 2001/14/ES z dne
26. februarja 2001 (glej točko F).
E. Hrup, ki ga povzročajo vlaki
Direktiva 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 (o hrupu) o ocenjevanju in upravljanju okoljskega
hrupa je podlaga za sprejetje ukrepov Skupnosti, katerih cilj je zmanjšanje emisij hrupa, ki
jih povzročajo vozila in železniška infrastruktura. Na njeni podlagi so bile leta 2003 sprejete
smernice o metodah za izračun hrupa vlakov, junija 2006 pa so stopile v veljavo mejne vrednosti
emisije hrupa za železniški vozni park, ki se uporablja v Uniji. Aprila 2011 je Komisija z novo
odločbo revidirala tehnično specifikacijo za interoperabilnost (TSI), ki se nanaša na vozni park
železniškega sistema.
Komisija je 8. julija 2008 objavila sporočilo o zmanjšanju hrupa železniškega prometa za
obstoječi vozni park (COM(2008)0432), v katerem je določila cilj posodobitve vseh tovornih
vagonov, in sicer do leta 2015. Direktiva 2012/34/EU določa tudi prilagajanje uporabnin
glede na posamezna območja hrupa, s čimer naj bi se spodbudilo opremljanje vagonov z
manj hrupnimi zavorami (evropski sistem za nadzor vlakov ETCS). Različne uporabnine za
infrastrukturo glede na hrup bi morale zadevati predvsem tovorne vagone, ki ne upoštevajo
vsebine TSI v zvezi s podsistemom „vozni park – hrup“ vseevropskega železniškega sistema
za konvencionalne hitrosti.
F. Že sprejeta prenovitev prvega svežnja in četrti železniški sveženj v postopku sprejemanja
V Direktivi 2012/34/EU o enotnem evropskem železniškem območju, ki jo je bilo treba prenesti
do sredine leta 2015, so v enem aktu združena načela o razvoju železnice (ki je med drugim
usmerjen k ločitvi upravljanja infrastrukture in prevoznih storitev), licencah za prevoznike v
železniškem prometu in uporabninah za infrastrukturo. S to direktivo se na splošno povečuje
konkurenca, saj so določeni bolj pregledni pogoji dostopa do trga, jasno ločevanje poslovnih
računov ter neodvisnost in krepitev nacionalnih regulatornih organov. Podrobneje so opredeljeni
pogoji dostopa do omrežja in storitev ter pravila na področju pobiranja uporabnin.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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Komisija je poleg tega januarja 2013 predstavila sklop šestih zakonodajnih predlogov, „četrti
železniški sveženj“, za dokončanje enotnega evropskega železniškega območja in izboljšanje
njegove interoperabilnosti. Predvsem je treba najpozneje do decembra 2019 konkurenci
omogočiti dostop do pogodb o opravljanju javne službe na domačih trgih, kar naj bi prispevalo
h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu nacionalnemu železniškemu potniškemu prometu. S
tem četrtim svežnjem, ki ga je Evropski parlament sprejel v prvi obravnavi, bodo dopolnjeni
naslednji akti, ki tvorijo tehnični (točke a), b) in c)) ali politični del (točke d), e) in f)):

a. Uredba (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004
o ustanovitvi Evropske železniške agencije (glej točko B zgoraj);

b. Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o
interoperabilnosti (glej točki A in B zgoraj);

c. Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004, ki
določa varnostno spričevalo za vse prevoznike v železniškem prometu, da lahko
dostopajo do infrastrukture (glej točko B zgoraj);

d. Uredba Sveta (EGS) št. 1192/69 z dne 26. junija 1969 o skupnih pravilih za
normalizacijo kontov železniških podjetij;

e. Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. oktobra 2007 o obveznostih javne službe za železniški potniški promet;

f. Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012
o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (glej točki D in
E zgoraj).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je v okviru svojih zakonodajnih pristojnosti podprl večino predlogov
Komisije za uskladitev, vendar pa je vztrajal pri naslednjem:
— v resolucijah z dne 15. junija 2006 in 11. marca 2008, ki zadevata politiko trajnostnega

prometa, je izrazil izrecno podporo uvedbi sistema za varnost, vodenje in signalizacijo
vlakov ERTMS/ETCS, da se odpravijo tehnične ovire, zavzel pa se je tudi za enoten
evropski železniški prostor;

— v resoluciji iz marca 2009 o okolju prijaznejšem prometu in internalizaciji zunanjih
stroškov je pozval Komisijo, naj nemudoma predloži konkretne predloge za vse načine
prevoza, nato pa še splošno shemo za izračun in zaračunavanje zunanjih stroškov ter
za oceno posledic na osnovi razumljivega modela. Komisijo je še pozval k pripravi
predloga direktive o pobiranju pristojbin, prilagojenih glede na raven hrupa, za lokomotive
in vagone, da bi prevoznike v železniškem prometu spodbudili k takojšnji prilagoditvi
voznega parka in njegovi manjši hrupnosti;

— kar zadeva ločitev upravljanja in uporabe omrežij, je Parlament v besedilu, ki ga je sprejel
26. februarja 2014 (o četrtem svežnju), državam članicam omogočil določeno prožnost pri
izbiri med ločitvijo in ohranitvijo povezanih podjetij, hkrati pa je ohranil cilj neodvisnosti
dejavnosti upravljavca infrastrukture od dejavnosti prevoznika v železniškem prometu.
Nacionalni organi lahko konkurenci omogočijo dostop do pogodb o opravljanju javne
službe ali jih dodelijo le enemu izvajalcu pod pogojem, da se določi najdaljše trajanje
takih pogodb in se taka dodelitev utemelji z merili, kot so točnost storitev, stroškovna
učinkovitost, pogostost storitev in zadovoljstvo uporabnikov. Čeprav so poslanci potrdili
pravico do zagotavljanja nacionalnega komercialnega železniškega potniškega prometa z

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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uporabo postopkov javnega razpisa, pa so menili, da je rok za iztek obstoječih pogodb, ki
ga je določila Komisija za leto 2019, prekratek;

— v resoluciji z dne 9. septembra 2015 o izvajanju bele knjige je Parlament v zvezi z
železniškim prometom med drugim pozval k hitremu sprejetju četrtega železniškega
paketa, s čimer bi zagotovili uravnoteženo odpiranje domačega trga železniškega
potniškega prometa, neodvisnost upravljavcev železniške infrastrukture, konkurenčni
razpisni postopek za javno naročilo storitev, najvišjo raven varnosti v železniškem prometu
in interoperabilnosti ter zadostne človeške in finančne vire za Evropsko železniško
agencijo, ki bi agenciji omogočali, da bo lahko opravljala svoje naloge kot točka VEM za
odobritev vozil in podeljevanje varnostnega spričevala (odstavek 65, prva alinea).

Ko je Svet 10. decembra 2015 v prvi obravnavi sprejel stališče o treh predlogih glede tehničnega
dela, je Evropski parlament v drugi obravnavi formalno potrdil še ta del četrtega železniškega
svežnja. S tem namenom je 28. aprila 2016 sprejel naslednja poročila:
— priporočilo za drugo obravnavo poslanke Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) o

interoperabilnosti železniškega sistema in razveljavitvi Direktive 2008/57/ES;

— priporočilo za drugo obravnavo poslanca Robertsa Zīleja (A8-0073/2016) o uredbi o
Agenciji Evropske unije za železniški promet;

— priporočilo za drugo obravnavo poslanca Michaela Cramerja (A8-0056/2016) o reviziji
Direktive 2004/49/ES.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0071+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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