
 
 
 
 

 

LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT 

POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA 
ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 

 
TRANSPORT JA TURISM 

 
 

EUROOPA LIIDU RAUDTEESEKTORI 
INFRASTRUKTUURI MAJANDAMISE JA 

VEDUDE LAHUSUSE MÕJU 
 

DOKUMENT 
 
 

 

Sisukord 
 
Käesolevas teates antakse ülevaade Euroopa raudteesektori vertikaalsest 
lahususest. Selles käsitletakse nii vertikaalse lahususe eeliseid ja 
puudusi kui ka selle majanduslikke, käitamisega seotud ja 
ohutusmõjusid ning mõju kasutajatele. Erinevad vertikaalse lahususe 
käsitusviisid on andnud erinevaid tulemusi, millest mõnel on raudteede 
konkurentsivõimelisele arengule oluline positiivne mõju, mõnel aga 
vähem. Teates esitatakse eri alusmaterjalide põhjal tehtud 
võrdlusanalüüsi tulemused. 

 
 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/lot1/C1/SC2  Mai 2011 
 
PE 460.039            ET 



Käesoleva dokumendi koostamist taotles Euroopa Parlamendi transpordi- ja 
turismikomisjon. 
 
 
AUTORID 
 
Francesco Dionori – Steer Davies Gleave 
Dick Dunmore – Steer Davies Gleave 
Simon Ellis – Steer Davies Gleave 
Pietro Crovato – Steer Davies Gleave 
 
 
VASTUTAV KOORDINAATOR 
 
Piero Soave 
Struktuuri- ja ühtsuspoliitika osakond 
Euroopa Parlament 
B-1047 Brüssel 
E-post: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
TOIMETUSE ASSISTENT 
 
Nora Revesz 
 
 
KEELEVERSIOONID 
 
Originaal: EN. 
Tõlked: DE, ES, FR, IT. 
 
 
TEAVE KOOSTAJA KOHTA 
 
Poliitikaosakonnaga saab ühendust võtta ning selle igakuist teabelehte on võimalik tellida 
aadressil: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Käsikiri valmis mais 2011. 
Brüssel, © Euroopa Parlament, 2011. 
 
Dokument on internetis kättesaadav aadressil: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
VASTUTUSE VÄLISTAMISE SÄTTED 
 
Käesolevas dokumendis väljendatud arvamuste eest vastutab ainuisikuliselt autor ning 
need ei väljenda tingimata Euroopa Parlamendi ametlikku seisukohta. 
 
Teksti reprodutseerimine ja tõlkimine on lubatud mitteärilistel eesmärkidel, kui viidatakse 
allikale ja teavitatakse sellest eelnevalt väljaandjat ning saadetakse talle koopia. 
 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Euroopa Liidu raudteesektori infrastruktuuri majandamise ja vedude lahususe mõju 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva teate eesmärk on anda kokkuvõte ELi liikmesriikide kogemustest seoses vedude 
lahutamisega (eraldamisega) infrastruktuuri majandamisest, käsitledes seejuures 
vertikaalse lahususe eeliseid ja puudusi. Samuti antakse ülevaade viiest juhtumiuuringust: 
Suurbritannia, Rootsi, Madalmaad, Itaalia ja Prantsusmaa (iga juhtumi puhul on uuritud 
lahususe mõju majanduskuludele, tegevusele, konkurentsivõimele ja ohutusele, arvestatud 
on ka raudteekasutajate seisukohta); need uuringud on välja valitud Euroopa erinevate 
lahususmudelite näidetena. Lõpuks tehakse teates Euroopa vertikaalse lahususe kogemuste 
põhjal järeldused, et anda teavet  poliitikaküsimuste edasiste arutelude jaoks. 
 
Paljude võrgutegevusvaldkondade puhul on vertikaalne lahusus hoogustanud konkurentsi 
arengut ning suurimate ja tõhusamate turgude tekkimist, mis on loonud uusi töökohti ja 
suurendanud investeeringuid. Raudteesektor erineb teistest võrguteenustest peamiselt 
koordineeritud investeeringuid nõudvate süsteemide ning liikmesriikide vahel ikka veel 
esinevate oluliste tehniliste tõkete poolest. 
 
Teiste sektorite kogemustest nähtub, et riiklike võrgustike vahelistest tehnilistest tõketest 
hoolimata võib restruktureerimine ja liberaliseerimine tuua olulist kasu. Uuestisõnastatud 
versioonis koondatakse varasemate direktiivide nõuded ning määratletakse need 
üksikasjalikumalt, aga ei minda nii kaugele, et nõuda infrastruktuuri majandamise ja 
raudtee-ettevõtete täielikku vertikaalset lahusust. 
 
Teates esitatud järeldustest nähtub, et uuemad ELi raudteealased õigusaktid mõjutavad 
küll paljudes liikmesriikides oluliselt raudteesektori korraldust, kuid ei ole eriti suurendanud 
raudtee turuosa kauba- ja reisijateveos. Vertikaalse lahususe mõju võib ilmneda alles pika 
aja järel ja raudteesektor toimib mõistlikult stabiilses õigus-, regulatiiv- ja 
majanduskeskkonnas. Valitud juhtumiuuringutest selgub, et vaadeldud suundumusi 
kuludes, piletihindades ja teenuste kvaliteedis saab seletada paljude teguritega ja neid ei 
saa pidada vaid vertikaalse lahususe tulemuseks. 
 
Sellegipoolest on selge, et riikides, kus on toimunud täielik lahutamine – näiteks 
Ühendkuningriigis –, on konkurentsi areng olnud kindlam kui teistes liikmesriikides, kus 
restruktureerimise ulatus on olnud piiratum. See toetab arvamust, et raudteevõrkudele 
mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamisel võib lahusus koos tugeva reguleeriva 
raamistikuga olla tulemuslikum kui reguleerimine üksi. 
 

PEAMISED JÄRELDUSED VERTIKAALSE LAHUSUSE KOHTA 

 Raudteesektoris saadakse suurimat kasu kaubavedude ja mitte niivõrd 
reisijateveo  lahutamisel infrastruktuuri majandamisest, kuna reisijatevedu sõltub 
tavaliselt tugevasti riiklikust rahastamisest ning võimalused tegeleda puhtalt ärilise 
tegevusega kipuvad olema piiratumad. 

 Ühendkuningriigis on frantsiiside võistupakkumise kasutuselevõtt aidanud ergutada 
turu kasvu ja soodustanud innovatsiooni nii teenuste kui ka kulubaasi piiravate 
elementide puhul, kuigi kulud on alates 2000. aastast oluliselt kasvanud. Samas kui 
osaliselt tuleneb see suurenenud investeeringutest reaktsioonina varasemale 
renoveerimispoliitikale, on väidetud, et sektori kulud on liiga suured, mis võib 
osaliselt tuleneda erastamise ajal kehtestatud lepingute süsteemi keerukusest ja 
ebatõhususest. 
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 Rootsis, kus vertikaalsel lahususel on pikk ajalugu, ei ole vertikaalse lahutamise 
järel koordineerimisprobleeme tekkinud. Vastupidi – lahutamise järel on paranenud 
tulemuslikkus ja vähenenud rongide hilinemised. 

 Madalmaade kogemused näitavad, et raudteesektori vertikaalne lahutamine on 
aidanud suurendada täpsust, usaldusväärsust, mahtusid ja ohutust. Seejuures ei ole 
selgeid tõendeid, et vertikaalne lahusus oleks märgatavalt suurendanud 
infrastruktuuri haldaja või peamise riigisisese raudtee-ettevõtja kulusid. 

 Itaalias on pärast turgude avanemist oluliselt kasvanud sisenemine 
kaubaveoteenuste turule, vaatamata asjaolule, et täielikku lahutamist ei ole ikka 
veel toimunud ning et turule tulevad raudtee-ettevõtjad kogevad jätkuvalt takistusi 
võrgule juurdepääsemisel. 

 Prantsusmaa raudteesektori kogemustest ei nähtu peaaegu mingeid tõendeid 
lahususe mõju kohta. Ainult osalise lahutamise tõttu ei ole konkurentsi juurutamise 
ja läbipaistvuse suurendamise võimalused realiseerunud ning tõhususe ja reisijate 
kogemuste seisukohalt on muutused olnud vähesed või olematud. 

 Käesoleva teate autorid soovitavad, et tulevaste poliitiliste valikute puhul 
mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamiseks ja uute turule sisenejate 
julgustamiseks võiks olla kasulik keskenduda tegevusotsuste sõltumatusele, 
käsitledes seda eraldi õigusliku lahususe küsimusest, suuresti ka seetõttu, 
et üksnes reguleerimisega ei suudeta mittediskrimineerimist tõenäoliselt 
vältida. Käsitleda tuleks ka muid küsimusi, näiteks peamise raudtee-ettevõtja 
võimet ebasoovitavalt mõjutada mahtude jaotamist ja muid otsuseid seetõttu, et ta 
tegutseb infrastruktuuri majandajaga samas asukohas. 

 Täielikku vertikaalset lahusust tagavate mehhanismide puhul on vaja 
põhjalikult mõista, millised kulud võivad teatava struktuurimudeli 
kasutuselevõtuga kaasneda. Kui mudel nõuab keeruka lepingute süsteemi 
kasutuselevõttu, millega nähakse muu hulgas ette graafikute kooskõlastamine, 
viivitustest põhjustatud kahjude hüvitamine ja raudtee-ettevõtjate vahelised 
ulatuslikud konsultatsioonid infrastruktuuri täienduste kavandamisel, võivad kulud 
olla märkimisväärsed. 

 Aidata võiks ka parem arusaamine sellest, kuidas vertikaalne lahusus 
mõjutab raudtee- ja maanteevedude ühenduslülide majandamist, mida 
varasemad uuringud ei võimalda. Nende küsimuste lähemal uurimisel on aga oluline 
mitte teha lihtsustatud järeldusi üksikute liikmesriikide kogemuste põhjal. Nagu siin 
esitatud tõenditest nähtub, saab kulude, piletihindade ja teenuse kvaliteedi 
suundumusi seletada paljude eri teguritega ning enamikul juhtudel ei saa neid 
pidada vaid vertikaalse lahususe tulemuseks. 

 
 

 


