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Izvleček 
 
Ta sestavek povzema izkušnje z vertikalno ločitvijo v evropskem 
železniškem sektorju. Predstavlja prednosti in slabosti vertikalne ločitve, 
kot tudi njene ekonomske in operativne učinke ter učinke za varnost in 
uporabnike. Različni pristopi k vertikalni ločitvi so privedli do različnih 
rezultatov, pri čemer so nekateri znatno pozitivno vplivali na razvoj 
konkurence v železniškem sektorju, drugi manj. Ta sestavek predstavlja 
rezultate primerjalne analize, ki je zajela vrsto virov. 
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POVZETEK 
 
Cilj tega sestavka je povzeti izkušnje držav članic EU v zvezi z ločevanjem železniškega 
prevoza od upravljanja železniške infrastrukture ter prikazati prednosti in slabe strani 
vertikalnega ločevanja. Poroča tudi o petih študijah primerov, in sicer Velike Britanije, 
Švedske, Nizozemske, Italije in Francije, ki so bili izbrani kot primeri različnih modelov 
ločevanja v Evropi (pri vsakem od teh primerov gre za preučitev vplivov ločevanja na 
ekonomske stroške, poslovanje, konkurenčnost in varnost, upoštevano pa je tudi stališče 
uporabnikov železniškega prometa). Sestavek na podlagi evropskih izkušenj z vertikalnim 
ločevanjem navaja tudi zaključke z namenom, da bi ti postali podlaga za prihodnje 
razprave o politiki na tem področju. 
 
Vertikalno ločevanje je v številnih omrežnih panogah pospešilo razvoj konkurence ter 
vzpostavitev večjih in učinkovitejših trgov, kar je spodbudilo dodatno zaposlovanje in večja 
vlaganja. Železniški sektor se od ostalih omrežnih panog razlikuje po tem, da gre za 
sisteme, ki zahtevajo usklajeno vlaganje, ter da med državami članicami še vedno 
obstajajo znatne tehnične ovire. 
 
Izkušnje iz drugih panog kažejo, da bi prestrukturiranje in liberalizacija prinesla pomembne 
koristi, in to kljub tehničnim preprekam, ki obstajajo med nacionalnimi omrežji. Besedilo za 
ponovno sprejetje združuje zahteve iz prejšnjih direktiv in jih bolj podrobno opredeljuje, 
vendar pa ne zahteva popolnega ločevanja upravljavca infrastrukture od prevoznikov v 
železniškem prometu. 
 
Ugotovitve iz tega sestavka nakazujejo, da je nedavna zakonodaja EU na področju 
železniškega prevoza sicer imela velik vpliv na organizacijo železniške panoge znotraj 
številnih držav članic, vendar pa ni veliko pripomogla k povečevanju tržnega deleža 
železnice pri prevozu potnikov in tovora.  Učinek vertikalne ločitve je razviden šele po 
daljšem obdobju in pod pogojem, da železniška panoga deluje v razmeroma stabilnem 
zakonskem, regulativnem in ekonomskem okolju. Izbrane študije primerov kažejo na to, da 
je mogoče opazovane trende stroškov, prevoznin in kakovosti storitev razložiti s pomočjo 
številnih dejavnikov, ki jih ni mogoče pripisati sami vertikalni ločitvi. 
 
Kljub temu je jasno razvidno, da se je v državah, kot je na primer Združeno kraljestvo, ki 
so uvedle popolno ločitev, konkurenca razvila v večji meri kot v državah članicah, kjer je bil 
obseg prestrukturiranja bolj omejen.  To govori v prid stališču, da lahko ločitev skupaj z 
močnim regulativnim okvirjem bolj učinkovito zagotavlja nediskriminatoren dostop do 
železniškega omrežja kot regulacija sama. 
 

KLJUČNE UGOTOVITVE O VERTIKALNI LOČITVI 

 V železniški panogi prinaša največje koristi ločitev storitev tovornega prevoza 
(in ne toliko potniškega prevoza) od upravljanja infrastrukture, saj je prevoz 
potnikov pogosto v veliki meri odvisen od javnega financiranja in so zato možnosti 
za popolnoma komercialno dejavnost praviloma bolj omejene.  

 Uvedba konkurenčnega potegovanja za koncesijo je v Združenem Kraljestvu 
pripomogla k spodbujanju rasti trga in storitvenih inovacij, pa tudi k omejevanju 
elementov osnovnih stroškov, čeprav so se stroški od leta 2000 znatno povečali.  
Medtem ko je to deloma odraz okrepljenega vlaganja zaradi učinkov prejšnjih politik 
v zvezi z obnovo, je bilo izraženo mnenje, da so stroški v panogi pretirani in da je to 
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morda rezultat zapletenosti in neučinkovitosti, do katerih je prišlo zaradi 
pogodbenega modela, ki je bil uveden ob privatizaciji. 

 Na Švedskem, ki ima dolgo tradicijo vertikalne ločitve, le-ta ni povzročila težav z 
usklajevanjem. Nasprotno, odkar je bila vertikalna ločitev uvedena, se je povečala 
učinkovitost in zmanjšale so se zamude. 

 Podatki za Nizozemsko kažejo, da je vertikalna ločitev v železniški panogi spodbudila 
izboljšanje glede točnosti, zanesljivosti, zmogljivosti in varnosti.   Poleg tega ni 
jasnih dokazov, da bi vertikalna ločitev povzročila znatno zvišanje stroškov bodisi za 
upravljavca infrastrukture bodisi za glavnega trenutnega železniškega prevoznika. 

 V Italiji je po odprtju trga prišlo do vstopanja številnih prevoznikov na trg tovornega 
prometa, kljub temu da še vedno obstaja delna povezanost in da prevozniki, ki na 
novo vstopajo na trg, še vedno navajajo ovire, ki dostop do omrežja ovirajo. 

 Izkušnje francoske železniške panoge prinašajo le malo (če sploh) dokazov o učinku 
ločevanja. Ker je bila uvedena le delna ločitev, cilja uvajanja konkurence in 
povečanja preglednosti nista bila uresničena, prav tako pa ni prišlo do sprememb 
glede učinkovitosti ali izkušenj potnikov. 

 Avtorji tega obvestila menijo, da bi bilo koristno, če bi se prihodnje usmeritve 
politike za zagotavljanje nediskriminatornega dostopa in spodbujanje novih vstopov 
osredotočile na neodvisnost pri sprejemanju operativnih odločitev v 
nasprotju s pravno ločitvijo, zlasti zato, ker je malo verjetno, da bo 
nediskriminacijo mogoče preprečiti zgolj z regulacijo. Obravnavati je treba 
tudi druga vprašanja, kot je zmožnost prevladujočega železniškega prevoznika, da 
neupravičeno vpliva na dodeljevanje zmogljivosti in druge odločitve na podlagi 
kolokacije z upravljavcem infrastrukture. 

 V zvezi z mehanizmi za popolno vertikalno ločitev je potrebno tudi 
podrobno razumevanje morebitnih stroškov, ki izhajajo iz sprejetja 
posameznega strukturnega modela. Ti so lahko visoki, če model zahteva uvedbo 
kompleksnega pogodbenega okvira, ki med drugim določa usklajevanje urnika, 
plačevanje dogovorjene odškodnine za zamude ter obsežna posvetovanja z 
železniškimi prevozniki pri načrtovanju izboljšav infrastrukture.  

 Prav tako bi bilo koristno, če bi bolje razumeli vpliv vertikalne ločitve na 
upravljanje vmesnika kolo-tirnica, kot je to trenutno mogoče na podlagi 
dosedanjih raziskav.   Vendar pa bo pri nadaljnji obravnavi teh vprašanj pomembno, 
da ne bo prihajalo do preveč poenostavljenih sklepov, ki bodo temeljili na izkušnjah 
posameznih držav članic. Kot namreč kažejo tu navedene ugotovitve, je mogoče 
opazovane trende stroškov, prevoznin in kakovosti storitev razložiti s pomočjo 
številnih dejavnikov, ki jih ni mogoče pripisati sami vertikalni ločitvi. 

 
 


