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1. Ozadje

Prvi železniški sveženj, sprejet leta 2001, je bil prvi pravi poskus za zaustavitev upadanja 
železniškega prometa, ki se je začelo ob koncu prejšnjega stoletja, in za reformo evropskega 
regulatornega okvira. Njegov namen je bil zagotoviti evropsko povezanost in privlačnost 
železniškega sektorja v primerjavi z drugimi vrstami prometa. Vendar pa s to reformo ni bilo 
mogoče izboljšati položaja železniškega prometa in povečati njegov delež med vrstami 
prometa, kar je bil cilj Bele knjige o prometu iz leta 2001. 

Razprava v parlamentu o resoluciji z dne 11. junija 2010 o izvajanju prvega železniškega 
svežnja je pokazala, da je eden od vzrokov stagnacije sektorja v tem, da države članice niso 
bile pripravljene ustrezno izvajati prvi sveženj in doseči v njem navedene cilje. 

V skladu z omenjeno resolucijo je Komisija 13 držav članic tožila na Sodišču EU „ker niso v 
celoti izvedle različnih delov prvega železniškega svežnja.“ Šlo je predvsem za pomanjkanje 
ločenosti med upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu, težave pri 
pridobivanju poštene določitve uporabnin od upravljavca infrastrukture ter pomanjkanje 
pooblastil in neodvisnosti regulatornih organov.

2. Predlog Komisije

Komisija je predlagala prenovo treh direktiv, ki so sestavljale prvi železniški sveženj1 (v 
nadaljnjem besedilu: prenova), k čemur je priložila sporočilo2. V prizadevanjih za 
poenostavitev, razjasnitev in posodobitev je Komisija združila tri direktive iz prvega 
železniškega svežnja in njihove kasnejše spremembe.

Poleg kodifikacije veljavne zakonodaje si Komisija prizadeva tudi za izboljšanje financiranja 
železniške infrastrukture in zaračunavanja uporabnine zanjo, izboljšanje pogojev za 
konkurenčnost ter zagotovitev ustreznega nadzora nad trgom. Te tri zadeve so posebej 
obravnavane v naslednjih poglavjih:

 Poglavje II o razvoju železnic Unije vsebuje določbo o neodvisnosti upravljavcev 
infrastrukture in prevoznikov v železniškem prometu, ločitvi upravljanja infrastrukture in 
prevoznih storitev ter o finančnem položaju v železniškem sektorju. namen te določbe je 
omejiti poseganje držav članic v upravljanje prevoznikov v železniškem prometu, zlasti 
glede splošnih političnih smernic. temeljne naloge upravljavca infrastrukture so navedene 
v Prilogi II predloga direktive.

Oddelek 4 in Priloga III o pogojih dostopa do storitev vsebujeta pomembne spremembe: 
dodajata zahteve po neodvisnosti pri upravljanju objektov, potrebnih za opravljanje 
prevoznih storitev (v posebnih okoliščinah) in obveznost, da se objekti, ki se ne 
uporabljajo več kakor dve leti, oddajo v najem ponudnikom z železnicami povezanih 
storitev.

                                               
1 Direktiva 2001/12 o razvoju železnic v Skupnosti, Direktive 2001/13 o izdaji licence prevoznikom v 
železniškem prometu in Direktiva 2001/14 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi 
uporabnin za uporabo železniške infrastrukture
2 KOM(2010)474
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 Poglavje III o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu ohranja postopek za 
pridobitev licence za prevoznika v železniškem prometu brez večjih sprememb. Dodaja pa 
novo določbo v členu 17, ki države članice ali državljane držav članic zavezuje, da morajo 
imeti v lasti 50 % vsakega prevoznika v železniškem prometu, za katerega želijo pridobiti 
licenco v EU. 

 Poglavje IV o naložitvi uporabnin za uporabo infrastrukture in dodeljevanju železniških 
infrastrukturnih zmogljivosti vsebuje več določb, ki prinašajo bistvene spremembe: 

– Določitev pristojbin za uporabo infrastrukture in storitev: glavnih načela zaračunavanja 
se ohranijo v svoji sedanji obliki. Vendar namerava Komisija pojasniti, kako naj se ta 
načela uporabljajo (Priloga VIII, točki 1 in 3). Prav tako predlaga, da se obvezna 
modulacija uporabnine za infrastrukturo opravi na podlagi hrupa, ki ga povzročajo 
vlaki, in da se poveže z začetkom veljavnosti direktive o evrovinjeti. modulacija 
uporabnin za druge okoljske stroške bi ostala neobvezna, zaračunavanje povečanja 
prihodkov upravljavcev infrastrukture pa bi bilo prav tako odvisno od direktive o 
evrovinjeti. Komisija za pospešitev izvajanja interoperabilnih tehnologij predlaga tudi 
začasno znižanje uporabnine za vlake, opremljene z Evropskim sistemom vodenja 
vlakov (ECTS).  

– Dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti namen najpomembnejših sprememb je 
okrepiti sodelovanje med upravljavci infrastrukture za mednarodne zmogljivosti iz 
člena 40 in posplošiti pojem sprejemljivih prosilcev iz člena 41. V primeru spora med 
prosilci za podobne vlakovne poti bi bile zahtevane informacije zagotovljene brezplačno 
za postopek usklajevanja in za sistem za reševanje sporov, ki ga vodijo upravljavci 
infrastrukture iz člena 46. 

– Regulatorni organi: so v smislu organizacije, odločanja in kadrovanja neodvisni od vseh 
drugih javnih organov. Njihova pooblastila so povečana tako, da pokrivajo dostop do 
železniških storitev, njihovo zaračunavanje ter spremljanje konkurence v sektorju. 
Regulatorni organi imajo na voljo številne mehanizme: ukrepe na lastno pobudo; 
izvajanje sklepov s sankcijami, tudi kaznimi; pristojnost, da sproži revizijo o ločevanju 
poslovnih računov in pripravi sklepe o državni pomoči. Komisija krepi sodelovanje tudi 
z ustanovitvijo delovne skupine nacionalnih regulatornih organov.

3. Prve pripombe in smernice

Namen prenove je doseči celovit in integriran evropski železniški trg v vseh segmentih, 
vključno s potniškim in tovornim prometom na nacionalni in mednarodni ravni. Ta cilj, in še 
posebej odstranitev zadnjih tehničnih in upravnih ovir za različne nacionalne trge, podpira 
tudi poročevalka, med razpravami o prejšnjih železniških svežnjih pa ga je podprl tudi 
Parlament. Ta evropski trg za železniške storitve bi moral prinesti koristi za državljane in 
podjetja z zmanjšanjem stroškov ter zagotavljanjem poštenega in nediskriminatornega 
dostopa do evropskega železniškega omrežja za vse prevoznike v železniškem prometu. 

Poleg tega splošnega cilja bi poročevalka rada opozorila na nekaj vprašanj o določenih 
elementih, ki jih prenova po njenem mnenju ne obravnava dovolj temeljito, ki pa so ključnega 
pomena za vzpostavitev resnično enotnega evropskega železniškega prostora. Poročevalka 
svojo ugotovitev utemeljuje z resolucijo Evropskega parlamenta, ki je bila skoraj soglasno 
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sprejeta v Odboru za promet (z 38 glasovi za in nobenim proti). Ta resolucija obravnava zlasti 
neodvisnost upravljavcev infrastrukture, pomanjkanje sredstev in pooblastil regulatornih 
organov ter zaračunavanje uporabe infrastrukture.

(a) Regulatorni organ

V svoji nedavni resoluciji je Parlament izrazil zaskrbljenost zaradi nezadostnih pooblastil in 
sredstev za regulatorne organe. Komisija zato predlaga, da se njihova vloga in pristojnosti
bistveno okrepijo. Prav tako je predvideno tudi okrepljeno sodelovanje med njimi, saj presega 
trenutne izmenjave informacij: Komisija namerava regulatorne organe zavezati k sodelovanju, 
zlasti v primeru pritožb v zvezi z mednarodnimi vlakovnimi potmi. Vendar pa Komisija ne 
predlaga integriranega evropskega sistema za nadzor, ki bi bil primerljiv s sistemi v drugih 
omrežnih panogah, ki so bile pred kratkim odprte za konkurenco, kot so energija in 
telekomunikacije. 

Poročevalka v celoti podpira pristop Komisije za krepitev neodvisnosti in pristojnosti 
nacionalnih regulatornih organov in meni, da je okrepitev regulatornega nadzora prva 
reforma, ki je nujna v železniškem sektorju. Učinkovit regulatorni nadzor na nacionalni in 
evropski ravni je nujen pogoj za kakršno koli nadaljnje združevanje nacionalnih trgov 
železniškega prometa, saj varuje pravila poštenega in nepristranskega trga železniškega 
prometa. 

Vlogo regulatornega organa je treba dodatno okrepiti, njegove pristojnosti pa razširiti na 
nekatera nova področja. Moral bi biti recimo pristojen, da preveri, ali se nacionalni varnostni 
predpisi in drugi tehnični standardi zlorabljajo za omejevanje odprtosti trgov, saj se pomisleki 
glede varnosti in certificiranja pogosto zlorabljajo kot alibi za omejitev dostopa. Vendar pa je 
treba vlogo regulatornega organa, kot to predlagala Komisija, okrepiti tudi na področjih, ki 
presegajo tradicionalno funkcijo nadzora, kot so ocena poslovnega načrta ali ocena srednje-
ali dolgoročnih potreb po dohodku za izpolnjevanje ciljev uspešnosti. Poročevalka namerava 
dodatno okrepiti evropsko raven takega regulatornega nadzora, na primer z bolj 
institucionaliziranim sistemom namesto z zgolj kooperativnim pristopom, ki ga predlaga 
Komisija. 

(b) Financiranje infrastrukture in naložitev uporabnin

Parlament je redno kritiziral pomanjkanje naložb držav članic v železniške sisteme in njihovo 
financiranje, zlasti v zvezi s TEN-T omrežjem, kljub posebnim določbam Direktive 2001/12 
glede financiranja infrastrukture in železniškega dolga. Komisija dodaja nekatere nove 
določbe za izboljšanje financiranja železniške infrastrukture. Ena od njih je obvezna objava 
petletnih strategij za razvoj nacionalne infrastrukture (člen 8). Te strategije morajo 
izpolnjevati prihodnje zahteve po mobilnosti in zagotoviti trajno financiranje železniškega 
sistema. Poslovni načrti, ki jih pripravijo upravljavci infrastrukture na podlagi posvetovanja z 
vsemi udeleženci na trgu, upoštevajo ta novi okvir. Povečale so se tudi obveznosti glede 
krepitve preglednosti zavez držav članic in upravljavcev infrastrukture, kot je objava okvira 
za določanje uporabnin. Te določbe predstavljajo napredek pri preglednosti, kar velja tudi 
glede obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati države članice. 

Komisija predlaga, da postanejo pogodbe med upravljavcem infrastrukture in javnimi organi 
obvezne, da se poleg zaračunavanja uporabnine zagotovi alternativni vir financiranja 
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infrastrukture. Parametri takšnih sporazumov, katerih trajanje se podaljša s treh na najmanj 
pet let, so okrepljeni v Prilogi VII, na primer z vključitvijo kazalnikov učinkovitosti v 
pogodbeni dogovor. To je lahko močna spodbuda za dobro uporabo omrežja, pod pogojem, da 
so opredeljeni cilji dovolj ambiciozni. Poročevalka meni, da je za zagotavljanje učinkovitosti 
takih sporazumov bistveno vsem zainteresiranim stranem omogočiti enake možnosti za 
izražanje svojih potreb. 

V zvezi z modulacijo uporabnine za infrastrukturo, ki temelji na hrupu vlakov, poročevalka 
meni, da je treba internalizacijo zunanjih stroškov uskladiti med vrstami prometa, da bi se 
oblikovali pravični konkurenčni pogoji znotraj posameznih vrst prometa in med njimi. 
Poročevalka bi lahko predlagala spremembe z namenom poudariti ta pogoj, zlasti glede na 
cestni promet. Predlagane so tudi spodbude za opremo ERTMS z začasnim zmanjšanjem 
uporabnin za vlake. Poročevalka meni, da je bistveno, da so te spodbude dohodkovno 
nevtralne za vse prevoznike v železniškem prometu, ne da bi hkrati povzročili dodatne težave 
financiranja za upravljavce infrastrukture.

Poleg tega v velikem številu držav članic sistem zaračunavanja uporabnin za tire, ki je eden 
virov, razpoložljivih voljo upravljavcem infrastrukture za financiranje razvoja infrastrukture 
in vzdrževanja, ne zagotavlja zadostne spodbude za izboljšanje učinkovitosti železniškega 
omrežja. Komisija zato predlaga, da se opredelijo temeljna načela za izvajanje sheme iz 
Priloge VIII, točka 4. 

Ti ukrepi predstavljajo korak na poti k oblikovanju zdrave finančne arhitekture, vendar ostaja 
vprašanje, ali bodo dovolj glede na zmanjšane finančne zmogljivosti držav članic. Temelj 
financiranja infrastrukture ostaja majav. Treba je najti načine za spodbujanje dodatnih javnih 
in zasebnih naložb v železniškem sektorju, ki bodo presegali izboljšanje preglednosti in zgoraj 
navedene spodbude. 

(c) Pogoji za dostop do storitev in objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev

Komisija je okrepila določbe na tem področju, zlasti v členu 13. Rezultate tega je, da 
Komisija predlaga pravno in organizacijsko ločitev infrastrukturnih storitev od prvotnih 
prevoznikov v železniškem prometu, vendar si ne drzne načeti vprašanja popolne ločenosti 
upravljavcev železniške infrastrukture in prevoznikov, ki je veliko bolj škodljivo za pošteno 
in nediskriminatorno konkurenco. Vprašanje je, ali je Komisija dovolj ali nesorazmerno 
ambiciozna glede ciljev poštenega in nediskriminatornega dostopa do storitev za vse ter ali bi 
bili za zagotovitev takega ustreznejši drugi ukrepi.

(d) Ločitev upravljanja infrastrukture in prevoznih storitev 

Parlament je redno izražal zaskrbljenost, da upravljavcem infrastrukture ni zagotovljena 
ustrezna neodvisnost od prevoznikov v železniškem prometu. Zagotavljanje take neodvisnosti 
upravljavcev železniške infrastrukture je bistvenega pomena, saj je nujna za zagotavljanje 
dostopa do infrastrukturnih zmogljivosti in zaračunavanja uporabnin. Poročevalka v celoti 
podpira stališče Evropskega parlamenta, ki je bil kritičen, ker „niso bila določena zadostna 
praktična in pravna jamstva, ki bi zagotavljala neodvisnost upravljavcev železniške 
infrastrukture [...], zlasti ko ti delujejo v okviru železniškega holdinga, ki zajema tudi 
dejavnosti železniškega prometa“ in zagotavlja, da je ločevanje „predpogoj za omogočanje
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poštene, pregledne in nediskriminatorne obravnave vseh prevoznikov“ (odstavek 7, resolucija 
iz junija 2010).

Takšno pomanjkanje neodvisnosti ovira konkurenco v številnih evropskih državah in 
preprečuje evropsko povezovanje železniškega omrežja, katerega upravljanje je še vedno 
omejeno na izključno nacionalno raven. Zato parlament v svoji nedavni resoluciji poziva 
Komisijo, naj pri prenovi prednostno obravnava neodvisnost upravljavcev infrastrukture. 
Vendar pa predlog Komisije na veliko razočaranje poročevalke ne vsebuje nobenega napredka 
pri ločevanju. Zdaj je čas, da Evropski parlament preuči, na kakšen način in v kateri obliki je 
mogoče doseči ločevanje na enotnem evropskem železniškem trgu, kakor je že urejeno v 
drugih sektorjih, kot so energetika in telekomunikacije. V ta namen bi moral Parlament 
sprožiti razpravo o oblikovanju resnično evropskega modela za železniški trg, ki temelji na 
nekaj jasnih in preglednih pravilih, ki vodijo k enotnejši ureditvi v vsej Uniji. Poročevalka 
brez poseganja v vprašanje lastništva meni, da je treba odobriti le popolnoma pravno, 
organizacijsko in institucionalno neodvisne upravljavce infrastrukture.

(e) Priloge in področje uporabe delegiranih aktov

Predlog vsebuje devet prilog, ki jih po trenutnem besedilu Komisija lahko spremeni z 
delegiranimi akti. Poročevalka razume, da Komisija potrebuje dovolj prožnosti za prilagajanje 
pravil v skladu s pravnim, političnim in tehničnim razvojem. Vendar pa mora Direktiva 
zagotoviti trdno podlago za ureditev, ki jasno določa, v katero smer bi morala delovati 
Komisija. Nekatere od teh prilog bi lahko bistveno vplivale na načine, na katere je sektor 
urejen, in bi jih bilo zato treba obravnavati kot bistvene elemente direktive. Zato poročevalka 
predlaga oceno ustreznosti vsake priloge posebej, da se odloči, ali je za spremembe elementov 
iz teh prilog potreben običajni zakonodajni postopek ali zadostujejo delegirani akti. 


