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Turinys 
 
Šiame informaciniame pranešime apžvelgiama vertikalaus atskyrimo 
patirtis Europos geležinkelių transporto sektoriuje. Jame aptariami 
vertikalaus atskyrimo pranašumai ir trūkumai, taip pat šio atskyrimo 
poveikis ekonomikai, veiklai, saugai ir vartotojams. Dėl skirtingo požiūrio 
į vertikalų atskyrimą sulaukta skirtingų rezultatų, ir kai kurie iš jų turėjo 
labai teigiamą poveikį konkurencinės aplinkos gerinimui geležinkelių 
transporto sektoriuje, tačiau kiti rezultatai nebuvo tokie palankūs. Šiame 
informaciniame pranešime pateikiami lyginamosios analizės rezultatai 
remiantis iš įvairių šaltinių surinkta medžiaga. 
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SANTRAUKA 
 
Šio informacinio pranešimo tikslas − apibendrinti ES valstybių narių patirtį, susijusią su 
geležinkelių transporto paslaugų atskyrimu (veiklos atskyrimu) nuo geležinkelių 
infrastruktūros valdymo, atsižvelgiant į vertikalaus atskyrimo pranašumus ir trūkumus. 
Jame taip pat analizuojami penki konkretūs pavyzdžiai: Didžiosios Britanijos, Švedijos, 
Nyderlandų, Italijos ir Prancūzijos (kiekvienu atveju nagrinėjamas ekonominių išlaidų, 
paslaugų, konkurencijos ir saugos srities atskyrimas, taip pat vertinama geležinkelių 
transporto naudotojų pozicija); šie atvejai pasirinkti kaip įvairių atskyrimo modelių, taikomų 
visoje Europoje, pavyzdžiai. Galiausiai informaciniame pranešime pateikiamos išvados 
remiantis Europos valstybių vertikalaus atskyrimo patirtimi, siekiant sukurti pagrindą 
būsimoms politinėms diskusijoms. 
 
Keliose tinklų pramonės šakose vertikalus atskyrimas paskatino konkurencijos plėtrą ir 
didžiausių ir veiksmingesnių rinkų įgyvendinimą, kuriant papildomas užimtumo ir didesnių 
investicijų galimybes. Geležinkelių sektorius iš esmės skiriasi nuo kitų viešųjų paslaugų 
tinklų tuo, kad jame veikia sistemos, kurioms reikia suderintų investicijų, ir susidaro didelės 
technologinės kliūtys, vyraujančios valstybėse narėse. 
 
Iš kitų pramonės šakų patirties galima spręsti, kad galima gauti didelę naudą atliekant 
restruktūrizavimą ir liberalizavimą, nors ir yra techninių kliūčių tarp nacionalinių tinklų. 
Naujojoje redakcijoje įtvirtinami ir išsamiau apibrėžiami pirmesnių direktyvų reikalavimai, 
tačiau nenustatytas reikalavimas atlikti visišką vertikalų infrastruktūros valdytojų ir 
geležinkelio įmonių atskyrimą. 
 
Iš šio informacinio pranešimo rezultatų matyti, kad pastaruoju metu ES geležinkelių teisės 
aktai, nors ir turintys didelę įtaką geležinkelių pramonės organizavimui įvairiose valstybėse 
narėse, mažai prisideda prie geležinkelių transporto dalies didinimo keleivių ir krovinių 
rinkose. Vertikalaus atskyrimo poveikis pastebimas tik po ilgo laikotarpio, o geležinkelių 
pramonė veikia gana stabilioje teisėkūros, reguliavimo ir ekonominėje aplinkoje. Pasirinktų 
konkrečių pavyzdžių analizė rodo, kad pastebėtos išlaidų, kainų ir paslaugų kokybės 
tendencijos gali būti susidariusios dėl įvairių veiksnių ir jų savaime negalėjo sukelti 
vertikalus atskyrimas. 
 
Nepaisant to, akivaizdu, kad konkurencijos plėtra labiau įsitvirtino valstybėse, kuriose 
taikytas visiškas atskyrimas, pvz., Jungtinėje Karalystėje, nei kitose valstybėse narėse, 
kuriose pertvarkymo mastas buvo mažesnis. Tuo patvirtinamas požiūris, kad atskyrimas 
esant tvirtai reguliavimo sistemai gali būti veiksmingesnis negu vien tik reguliavimas 
siekiant užtikrinti nediskriminacines galimybes naudotis geležinkelių tinklais. 
 

PAGRINDINIAI VERTIKALAUS ATSKYRIMO FAKTAI 

 Geležinkelių transporto sektoriuje didžiausią naudą teikia krovinių vežimo, o 
ne keleivių vežimo paslaugų atskyrimas nuo infrastruktūros valdymo veiklos, 
nes keleivių vežimo paslaugos paprastai labai priklauso nuo viešojo finansavimo, 
todėl galimybės verstis vien tik komercine veikla yra labiau ribotos. 

 Jungtinėje Karalystėje konkurenciniais franšizės pasiūlymais buvo paskatintas 
rinkos augimas ir paslaugų naujovės, taip pat apriboti sąnaudų bazės aspektai, 
tačiau nuo 2000 m. išlaidos gerokai padidėjo. Nors tam turėjo įtakos ir didesnės 
investicijos, atsižvelgiant į pirmiau vykdytą politiką dėl geležinkelių 
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infrastruktūros atnaujinimo veiklos, teigta, kad pramonės sąnaudos per didelės, 
ir tai gali būti iš dalies dėl veiklos sudėtingumo ir neveiksmingumo, atsiradusių 
dėl sutartinių sąlygų, taikytų privatizavimo laikotarpiu. 

 Švedijoje, kuri turi ilgą vertikalaus atskyrimo istoriją, po vertikalaus atskyrimo 
nebuvo iškilę derinimo klausimų. Priešingai – veikla buvo patobulinta, taip pat 
sumažėjo vėlavimų skaičius. 

 Nyderlanduose dėl vertikalaus geležinkelių transporto sektoriaus atskyrimo 
padidėjo punktualumas, patikimumas, pajėgumas ir saugumas. Be to, nėra 
aiškių įrodymų, kad dėl vertikalaus atskyrimo būtų itin padidėjusios 
infrastruktūros valdytojo ar pagrindinio rinkoje įsitvirtinusio traukinio 
operatoriaus išlaidos. 

 Italijoje atvėrus rinką labai suaktyvėjo patekimas į krovinių vežimo rinką, 
neatsižvelgiant į tai, kad vyksta dar tik dalinė integracija ir nauji į rinką 
patenkantys operatoriai tebesusiduria su kliūtimis, trukdančiomis naudotis tinklu. 

 Turima mažai įrodymų, jeigu iš viso jų yra, apie atskyrimo poveikį Prancūzijos 
geležinkelių pramonei. Dalinis atskyrimo pobūdis reiškia, kad nebuvo išnaudotos 
galimybės padidinti konkurenciją ir skaidrumą ir sulaukta mažai pokyčių, jeigu iš 
viso jų buvo, siekiant pagerinti veiklos veiksmingumą ir keleiviams teikiamų 
paslaugų kokybę. 

 Šio informacinio pranešimo autoriai siūlo, kad, įgyvendinant būsimą politiką ir 
siekiant užtikrinti nediskriminacinį patekimą į rinką ir naujų dalyvių pritraukimą, 
būtų naudinga susitelkti į nepriklausomumą priimant sprendimus, 
skirtingai nei esant teisiniam atskyrimui, visų pirma dėl to, jog 
nepanašu, kad vien tik reguliavimu galima užkirsti kelią 
nediskriminavimui. Turėtų būti sprendžiami ir kiti klausimai, pvz., 
dominuojančios geležinkelių įmonės gebėjimas daryti nepagrįstą įtaką 
paskirstant pajėgumus ir priimant kitus sprendimus, esant bendrai veiklos 
teritorijai su infrastruktūros valdytoju. 

 Įgyvendinant priemones, kuriomis užtikrinamas visiškas vertikalus 
atskyrimas, turi būti teikiama išsami informacija apie galimas išlaidas, 
atsirandančias dėl tam tikro struktūrinio modelio pasirinkimo. Jos gali 
būti didelės tuo atveju, jei pasirinkus tam tikrą modelį reikia sukurti sudėtingą 
sutarčių sistemą dėl, inter alia, tvarkaraščių derinimo, atlygintų nuostolių už 
vėlavimą padengimo ir išsamių traukinių operatorių konsultacijų planuojant 
gerinti infrastruktūrą. 

 Be to, būtų naudinga turėti geresnį supratimą apie vertikalaus atskyrimo 
poveikį rato ir bėgio sąveikos valdymui negu šiuo metu turimi duomenys 
remiantis pirmiau atliktais tyrimais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuodugniau 
nagrinėjant šiuos klausimus bus svarbu išvengti pernelyg supaprastintų išvadų 
remiantis atskirų valstybių narių patirtimi. Kaip rodo šiame informaciniame 
pranešime pateikti duomenys, nustatytos išlaidų, kainų ir paslaugų kokybės 
tendencijos gali būti susidariusios dėl įvairių veiksnių ir jų savaime negalėjo 
sukelti vertikalus atskyrimas. 

 


