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POVZETEK 
 

Ta sestavek podaja pregled učinkovitosti regulatornih organov, ki so jih ustanovile države 
članice na podlagi Direktive 2001/14/ES. Namenjen je posredovanju informacij za 
parlamentarno razpravo in glasovanje o prenovitvi prvega železniškega paketa s pregledom 
institucionalnega okvira regulacije v različnih državah članicah ter komentarji o 
neodvisnosti regulatornih organov in sredstvih, ki so jim na voljo. Obravnava tudi različne 
modele regulacije, ki so v veljavi, in vpliv regulacije na železniške trge. 
 
Širok zakonodajni okvir, katerega cilj je spodbujanje odpiranja trga in izboljšanje 
konkurenčnosti evropskih železnic, se postopoma uvaja od devetdesetih let prejšnjega 
stoletja naprej; namen prvega železniškega paketa iz leta 2001 je bil omogočiti 
nediskriminatoren dostop do vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Med drugim je 
urejal ustanovitev regulatornega organa v vsaki državi članici, katerega glavna naloga je 
zagotoviti pravičen in nediskriminatoren dostop do železniškega omrežja in storitev. Člen 
30 Direktive 2001/14/ES določa, da je regulatorni organ neodvisen od upravljavca 
železniške infrastrukture, železniških prevoznikov, organa za zaračunavanje uporabnine in 
organa za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti v posamezni državi članici.  
 
Narava in značilnosti regulatornih organov v različnih državah članicah so različni; nekateri 
so samostojne organizacije, drugi so del širših neodvisnih organov, nekateri pa so del 
državnih ministrstev. Dejanska pooblastila regulatornega organa za učinkovit nadzor nad 
železniškim trgom in uveljavljanje njegovih odločitev so deloma odvisna od stopnje njegove 
neodvisnosti. Da se zagotovi, da bodo imeli železniški prevozniki nediskriminatoren dostop 
do infrastrukture, mora neodvisno regulacijo spremljati ustrezna panožna struktura.  
 
Evropska komisija je 17. septembra 2010 sprejela osnutek predloga o spremembi direktiv 
prvega železniškega paketa. Razprava o predlogu nove direktive v Evropskem parlamentu 
je pokazala, da je treba okrepiti vlogo regulatornih organov kot nadzornikov trga storitev v 
železniškem prometu.  
 
Treba je okrepiti sedanjo zakonodajo, da bo jasneje zagotavljala neodvisnost regulatornih 
organov, skupaj z določbami, ki bodo regulatornim organom zagotovile primerna sredstva 
in ustrezna pooblastila, ob upoštevanju, da se lahko potrebe po regulatornih posegih in 
nadzoru med državami članicami razlikujejo. 
 

GLAVNE UGOTOVITVE 

 Učinkovitost regulatornih organov v različnih državah članicah se precej 
razlikuje, ker imajo organi različne lastnosti z vidika pooblastil, finančnih sredstev 
in osebja. Vzpostavljeni so različni organizacijski modeli.  

 Treba je okrepiti obstoječo zakonodajo, da bo jasneje zagotavljala neodvisnost 
regulatornih organov.  

 Prihodnje zakonodajne določbe bi morale priznati, da morajo regulatorni organi 
delovati neodvisno od države, zlasti če ima slednja neposredni interes v 
posameznih državnih železniških organizacijah.  
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 Morebitne spremembe zakonodaje bi morale upoštevajo tudi potrebo po 
zagotovitvi primernih sredstev in ustreznih pooblastil regulatornim 
organom, ob upoštevanju, da se lahko potrebe po regulatornih posegih in nadzoru 
med državami članicami razlikujejo. 

 


