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Uvod 

To Končno Poročilo vsebuje podrobno presojo in ugotovitve projektne skupine, pridobljene na 

podlagi poglobljene analize, izdelane v okviru projekta LEGALP v zvezi z  

1)»Pravno usklajenostjo ACE, ETS in TOLL+ z 

Pravom Evropske Unije 

2) Sporazumi Evropsko Skupnosti in Švicarske Konfederacije o Cestnem in Železniškem prevozu 

Blaga in Potnikov  

3) Drugimi EU-Sporazumi ter mednarodnimi večstranskimi in dvostranskimi mednarodnimi 

pogodbami in sporazumi iz področja trgovine in transporta  

4) Državnimi Zakoni Avstrije, Italije, Nemčije, Slovenije, Francije in Švice  
 

ter morebitne prilagoditve v primeru neskladij”. 
 
 

Po oddaji naročila v začetku maja 2011, je sestavljena evropska skupina pravnih strokovnjakov iz 

šestih Držav Članic, ki so sodelujejo pri Spremljanju Zurichškega Procesa, nemudoma pričela 

delati na tem zahtevnem projektu in sicer v tesnem sodelovanju z člani Svetovalnega Odbora. Po 

dveh sestankih z Svetovalnim Odborom na Dunaju dne 17. maja 2011 in 7.septembra 2011, je 

projektna skupina 30.septembra 2011 predložila svoje Vmesno Poročilo, potem pa je ves svoj 

trud vložila v izdelavo Končnega Poročila, v luči bližajoče se Konference Ministrov za Promet v 

prvi četrtini 2012. Na tretjem sestanku z Svetovalnim Odborom dne 15.decembra 2011 na 

Dunaju, so se obravnavale končne pripombe z namenom, da bi v dogovorjenem času zaključili 

projekt LEGALP. 

ALBATRAS raziskava, objavljena 7.januarja 2011, je uskladila tri instrumente za vodenje težkega 

prometa, ki so se izkazali kot najprimernejši za trajnostno upravljanje cestnega tovornega 

prometa v Alpski regiji na podlagi zmanjševanja okolju škodljivih posledic, in ki vključujejo 

spremembo načina prevoza iz cestnega na železniški, na primerjalni, znanstveni, tehnični in 

operativni stopnji. Na podlagi ugotovitev te raziskave, Poročilo analizira zakonsko ujemanje CE, 

AETS in TOLL+ z pravom Evropske Unije, mednarodnim pracom in lokalnimi zakoni šestih Držav 

Članic, ki sodelujejo pri Spremljanju Zurichškega Procesa. 

Končno Poročilo je sestavljeno kot sledi: Povzetku (1. Del) sledi spošni pregled veljavih pravnih 

okvirov, ki bralcu olajša razumevanje te kompleksne in večslojne tematike (2.Del). V osrčju 

raziskave sledi poglobljena analiza posameznih pravnih instrumentov ACE, AETS in TOLL+, kjer 

je za vsak primer podana vizualna stopenjska lestvica kot tudi zaključna priporočila o 

priporočenih spremembah in prilagoditvah, ki bi omogočile implementacijo instrumenta (3.-5. 

Del). 

V skladu z izbrano projektno metodologijo, je bilo zasnovano vodenje projektne skupine 

namenoma razdeljeno na dve skupini, da bi delo potekalo iz različih perspektiv in pravnih ozadij, 

hkrati pa sta obe skupini tesno sodelovali ter s tem zagotovili obširno izmenjavo pravnih mnenj. 



 

2/154 

Skladno s tem, je Waldeck Rechtsanwälte prevzel zasnovno vodenje na področju prava Evropske 

Unije, medtem ko je Wenger Plattner prevzel vodilno vlogo na področju mednarodnega prava.   

Kar se zadeva specifičnih državnih ozadij in temu primerne pravne strokovnosti, je vsak član 

skupine prevzel vlogo, ki mu naravno pripada v primeru določb zakonov njegove države. Bignon 

Lebray Avocats za Francijo, Santa Maria Studio Legale Associato za Italijo, Profesor Storr za 

Avstrijo, Univerza v Mariboru za Slovenijo, Waldeck Rechtsanwälte za Nemčijo in Wenger 

Plattner za Švico. 
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1. Del: Povzetek 

Kot nadaljevanje ALBATRAS-Raziskave, Poročilo vsebuje izčrpno primerjalno pravno analizo 

usklajenosti treh vodilnih instrumentov za upravljanje težkega prometa HGV z pravom Evopske 

Unije, mednarodnim pravom in državnimi zakoni šestih Držav Članic, ki sodelujejo pri Spremljanju 

Zurichškega Procesa – ter na ta način pripomorejo k prihodnjim političnim ocenam znotraj 

Zurichškega Procesa na osnovi skupne politike za prekoalpski tovorni promet. 

Ta pravna ocena se nanaša na zakon, ki je dejansko veljaven. Seveda se zakonodaja nenehno 

spreminja in je predmet nadaljne pravne aktivnosti, ki omogoč trajnostni razvoj težkega tovornega 

prometa in učinkovito izboljšanja kakovosti okolja v Alpski regiji in zunaj nje. Zaradi tega 

priporočila projektne skupine, ki se zadevajo možnih zakonskih sprememb, ki bi omogočile 

implementacijo instrumenta, služijo le kot referenca in ne vsebujejo nobenih očitnih pričakovanj 

glede političnih odločitev, ki bodo sprejete na prihajajoči ministrski konferenci. 

Kar se zadeva določenih značilnosti instrumentov, je končna ocena skladnosti odvisna od 

specifičnih dejanskih okoliščin v trenutku implementacije instrumenta in od določb dodatnih 

znanstvenih dokazov v podporo ACE, AETS in TOLL+, kot je to posebej označeno v Poročilu. 

Analiza skladnosti instrumentov CE, AETS in TOLL+ projektne skupine je privedla do naslednjih 

ugotovitev: 

I. Splošne ugotovitve o zakonski usklajenosti vseh treh instrumentov 

Pri vseh treh analiziranih instrumentih o upravljanju težkega tovornega prometa je 

zaskrbljujoča zasnovna neskladnost in možna diskriminacija uporabnika glede na 

predvideni ozemeljski obseg veljavnosti ACE, AETS in TOLL+. Če upoštevamo 

pomembnejše določbe primarne in sekundarne evropske, mednarodne in lokalne 

zakonodaje večine Držv Članic, ki sodelujejo pri Spremljanju Zurichškega Procesa, je težko 

upravičiti plačljivost prekoalpskega težko tovornega prometa pri prečkanju Glavne Alpske 

Linije, medtem ko lahko isto križišče drugi prevozniki uporabljajo brezplačno. Omejitev 

veljavnosti instrumenta na alpski lok B+ prav tako povzroča zaskrbljenosti v zvezi z 

skladnostjo instrumentov ter neenakim obravnavanjem uporabnikov, hkrati pa prinaša 

tveganje okolju škodljivih posledic odbvoza. Tem nezaželjenim posledicam se je moč 

izogniti ter hkrati okrepiti splošno zasnovno skladnost tako, da se razširi ozemeljski obseg 

veljavnosti instrumenta na celotni Alpski lok C. 

Neveljavnost instrumentov za TTV promet, ki je namenjen na vzhod in zahod znotraj alpske 

regije, bo prav tako potrebovala dodatna pojasnila, ki bodo najverjetneje temeljila na npr. 

dokazu znatno večje stopnje onesnaženosti ali preobremenjenosti prekoalpskega cestnega 

omrežja, ki ga predvidevajo CE, AETS in TOLL+ in ki potekajo skozi gorske predele, pri 

čemer na razpolago ni alternativnega železniškega prometa, ki bi razbremenil ceste, ki 

vodijo na vzhod in zahod, ali pa na zaključek, da bi razširitev na druge dele cestnega 

omrežja znotraj alpske regije pomenila nesorazmerne stroške. Še zlasti kar se tiče 
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ozemeljske omejitve instrumenta AETS na določene koridorje ali dele cestnega omrežja 

znotraj alpske regije, bo razlaga morala nasloviti tudi dejstvo, da so škodljivi učinki CO2 

emisij globalni in ne lokalni, ter kot takšni niso omejeni na določene alpske predele. 

Poleg ozemeljskega obsega bi implementacija instrumentov ACE, AETS in TOLL+ 

zahtevala odprtje pogajanj o zgornjih mejah cen, ki veljajo za tranzitni promet v skladu z 

EU-Švicarskim Prometnim Sporazumom, v primeru da bi skupne dajatve za težko tovorni 

promet z novo uveljavljeno instrumento in že obdavčena Dajatev za Težka Tovorna Vozila 

(PTTV) presegla dovoljeno mejo, ki sta jo dogovorili EU in Švica. 

II. Specifične ugotovitve o zakonski skladnosti ACE in AETS 

Če se osredotočimo na pravno analizo skladnosti dveh instrumentov, menimo, da  je težje 

upravičiti implementacijo ACE in AETS kot le implementacijo TOLL+.  Slednja se dobro 

ujema z strategijo EU o internalizaciji okolju škodljivih učinkov cestnega tovornega prometa 

na podlagi cestnin. V skladu z Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti, ki je stopila v veljavo 

15.oktobra 2001, je cestnina izbrani instrument za doseg trajnostne prometne politike v 

sektorju cestnega prevoza blaga, saj istočasno prepreči tveganje prekomernega 

naplačevanja cestnin prevoznikom in izkrivljanja konkurence, kot tudi nepotrebne omejitve 

svobode gibanja, ki je škodljiva delovanju notranjega trga.  

Glavni zadržki o zakonski usklajenosti ACE in AETS zoper to navedbo se nanašajo 

predvsem na sorazmernost obeh instrumentov. Nadaljnji zakonski dvomi se nanašajo na 

sporno vprašanje možnega izčrpnega usklajevanja dovoljenih načinov upravljanja prometa 

težko tovornih vozil v skladu z Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti, s katero je Državam 

Članicam prepovedana uvedba vseh drugih sistemov, ki niso cestnine. 

Glede na sposobnost omejevanja dostopa uporabnikov do poglavitnih zemeljskih 

transportnih arterij znotraj Unije (i), ki bi lahko škodila svobodi gibanja blaga znotraj 

notranjega trga, (ii) ovirala menarodni cestni tovorni promet in (iii) škodovala 

konkurenčnosti samega transportnega sektorja, te omejite pozorno spremlja Komisija in 

Sodišče Evropske Unije (SEU). Iz pravne perspektive in še zlasti, kar se tiče kvantitativnih 

omejitev cestnega tovornega prometa, so le te sposobne ovirati trgovino znotraj Unije z 

absolutnim dostopom do trga in so zaradi tega sposobne škodovati splošnemu delovanju 

notranjega trga. Kvantitativne omejitve cestnega tovornega prometa so lahko posledično 

smatrane kot skladne z zahtevami zakonodaje Evropske Unije (še zlasti prostega pretoka 

blaga) le, če uspešno prestanejo preizkus o sorazmernosti, ki je del dolgoročne sodne 

prakse SEU, kar pomeni, da so takšni ukrepi ustrezni, potrebni in primerni. Za to je 

potrebno dokazati, kot je SEU ponovno ponovilo v svoji zadnji odločitvi Inntal II, da ni 

drugih ukrepov, ki bi lahko dosegli iste cilje na področju upravljanja težko tovornega 

cestnega prometa z manjšimi omejitvami – dokaz o tem mora predložiti Država Članica, ki 

želi takšen instrument uvesti. 

V skladu z EU zakonodajo je cestnina izvedljiv alternativni instrument, saj deluje brez 

kvantitativnih omejitev zmogljivosti cestnega tovornega prometa. Zato bi bilo težko 

upravičiti uvedbo ACE in AETS iz pravnega vidika EU. Skrbi zaradi sorazmernosti so vidne 
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tudi na mednarodnem nivoju v sklopu različnih sporazumov; npr. EU-Švicarski Prometni 

Sporazum vsebuje izrecno prevpoved kakršnihkoli enostranskih omejitev kvot v tranzitnem 

prometu. Čeprav je diskrecijska svoboda zakonodaj vpletenih držav različna, pa je v 

ustavah večine Držav Članic, ki so sodelovale v Spremljanju Zurichškega Procesa, 

navedena dolžnost, da se učinkovito in celovito ščitijo osnovne gospodarske pravice 

(svoboda poklica in svoboda konkurence) v primeru nepotrebnih omejitev, ki niso v interesu 

javnosti. 

Kar se zadeva potrebnosti uvedbe instrumentov, bi morale Države Članice, ki želijo uvesti 

ACE ali AETS, posledično vzpostaviti – ter znanstveno dokazati – da cilj omejevanja 

težkega tovornega prometa v okviru alpske regije in prehod iz cestnega na železniški 

promet, z namenom zmanjševanja okolju škodljivega transportnega onesnaževanja ter 

prometnih zastojev ne more biti dosežen z cestnino, kot z instrumentom za upravljanje 

prometa z manjšimi omejitvami. 

V tem kontekstu si posebno pozornost zasluži dejstvo, da v skladu z zakonodajo EU, noben 

prevozni način ne sme imeti neposredne prednosti glede na druge instrumente. Z drugimi 

besedami, da bi zagotovili pravično konkurenčnost transportnih načinov in da bi se izognili 

nepotrebnemu, prekomernem plačevanju z strani uporabnikov, ter da bi preprečili 

nepotrebne omejitve v trgovanju znotraj Unije, bi moral vsak transportni način pokrivati le 

stroške ekološke škode, ki so zanj predpisani. Posledično je mnenje zakonodaje EU, da je 

najboljši sistem za določanje stroškov uporabnikov na pravičen in učinkovit način cestnina, 

saj prikazuje dejansko uporabo vozil in zunanje stroške, ki jih uporabniki dejansko 

povzročijo z njimi, pri čemer velja sporazumsko načelo prometnega sektorja 

»onesnaževalec-plača«. Kompulzivna povezava z stroški pri obračunavanju prevoza za 

preprečevanje nezakonite obremenitve prevoznikov v korist drugih načinov transporta, je 

prav tako omenjena tako v EU-Švicarskem Prometnem Sporazumu kot tudi v Prometnem 

protokolu Alpske Konvencije. Kar se tiče potrebnosti, bi to pomenilo prepoved priznanja 

vseh učinkov prehoda v korist ACE in AETS, kar izhaja iz pomanjkanja razpoložljivih 

prometnih dovolilnic in/ali določene cenovne stopnje za pridobitev teh dovolilnic, če 

določanje zgornje meje in/ali avkcijske cene niso povezane oz. niso sorazmerne, ali pa so 

občutno višje od zunanjih stroškov prekosalpskega cestnega tovornega prometa. 

Glede na ustreznost ACE in AETS, igra zagotovitev zadostne železniške zmogljivosti za 

načrtovane posledice menjave transalpskega tovornega prometa, pomembno vlogo pri 

preizkusu sporazmernosti. V skladu z odločbami Inntal I in II SEU-a, bi ACE in AETS 

zagotovo in resno vplivala na trgovanje znotraj Unije, škodovala bi mednarodnemu 

tranzitnemu prometu in kršila načelo prostega pretoka blaga, če v trenutku implementacije 

ne bi razpolagali z omenjeno železniško infrastrukturo.  Čeprav bi sistem, narejen na osnovi 

trga, nedvomno povečal likvidnost prometa, pa ne sme prekoračiti splošne zmogljivosti 

razpoložljivih ACU ali CO2-certifikatov, katerih omejevanje v skladu z zahtevo po 

učinkovitem izvrševanju prehoda iz cestnega na železniški promet, je tudi glavni cilj ACE in 

AETS. 
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Če se na koncu posvetimo še pomembni sekundarni zakonodaji EU, je dobro utemeljen 

argument lahko ta, da bo Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti od zdaj naprej omogočila 

izčrpno usklajevanje instrumentov za upravljanje prometa, ki istočasno pripomorejo k 

zaščiti okolja, kar pa bo oviralo željo Držav Članic, da bi uvedle druge instrumente, kot sta 

npr. ACE in AETS. V pričakovanju pravnega priznanja na evropskem nivoju, bi 

implementacija alternativnih instrumentov posledično morala biti omejena na instrumente, 

ki si neposredno prizadevajo na zmanjšanje onesnaževacev, kot so CO2--izpusti, ki 

(trenutno) niso zajeti v dajatve zunanjih-stroškov, v okviru Dopolnjene Direktive o 

Eurovinjeti. To bi posledično izključilo npr. veljavnost instrumenta AETS, ki se področja 

CO2-emisij le površno dotakne, saj je njegov glavni cilj splošno upravljanje težko tovornega 

prometa, z namenom prehoda iz cestnega na železniški prevoz. 

Poleg tega mora avkcijski sistem, ki ga predvideva AETS, izpolnjevati sekundarno 

zakonodajo Unije na področju trgovanja z emisijami. Iz tega vidika veljajo pridržki zaradi 

zakonske skladnosti z že uveljavljenim ETS sistemom EU, ki onemogočajo prilagoditev 

instrumenta. V tem kontekstu je prav tako pomemben podatek, da je zakonodaja EU, vsaj 

trenutna, mnenja, da bi moral biti prispevek sektorja težkega tovora strategije Unija o 

podnebnih spremembah omejen na neposredno vlogo in da ne bi smel biti uveljavljen na 

podlagi posebnega instrumenta za upravljanje prometa. To izhaja iz razmišljanja, da so 

vplivi motornih vozil na podnebne spremembe globalni, ne lokalni. CO2-emisije posledično 

niso odvisne od časa in kraja, kjer je vozilo uporabljeno, temveč od porabe goriva. 

Dejansko mnenje Komisije je, da instrument z obračunavanjem goriva omogoča preprost in 

učinkovit način za dodelitev teh zunanjih stroškov sektorju prometa. Komisija v svojem 

zadnjem predlogu za revizijo tekoče Direktive o Obdavčitvi Energije jasno predlaga 

vključitev CO2 –elementov v obdavčenje energije kot najboljši način za zmanjšanje 

škodljivih CO2–emisij prometa TTC in se vzdrži vključitve sektorja težko tovornega 

cestnega prometa v obstoječi ETS EU. 

III. Specifične ugotovitve o zakonski združljivosti TOLL+ 

Tudi kar se zadeva TOLL+ bodo potrebne določene spremembe, da bi se zagotovila 

njegova skladnost z določbami Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. Kot lahko sklepamo na 

podlagi ALBATRAS raziskave, je začetni namen tesno približati TOLL+ čakajočim pravnim 

aktivnostim na stopnji EU, da bi oblikovali značilnosti instrumenta v skladu z okvirnimi 

predpisi Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, potem ko le ta postane pravnomočna. Takšne 

spremembe se nanašajo še zlasti na skladnost določanja dajatev z načini, ki jih za izračun 

zunanjih stroškov in maksimalne cene opredeljuje Direktiva, da bi se iz trenutnega vidika 

zakonodaje EU izognili preobremenitvi prevoznikov. Prav tako je potrebno poudariti, da bi 

načrtovane razlike v cestnini glede na določene dni in/ali čas uporabe, z namenom, da bi 

zmanjšali gostoto prometa in optimizirali razpoložljivo zmogljivost mreže, spadale  v režim 

infrastrukturnih dajatev Direktive in bi bile kot takšne predmet zunanjih mej nevtralnosti 

prihodkov.  
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Kot lahko zaključimo iz  procesne dokumetacije, je bila Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti 

med dolgotrajnim zakonskim procesom od začetnega predloga Komisije v letu 2008, do 

revizije tekoče Direktive 1999/62/EC in do njenega končnega sprejetja zakonskega 

predloga zakonodaje EU konec septembra 2011, predmet bistvenih sprememb. Končne 

spremembe so temeljile na med-institucionalnih sporazumih, ter, med drugim, na 

maksimalnih cenah, na pragu fleksibilnosti in obračunskih metodah, kot tudi na točnem 

obsegu elementa dajatve zunanjih-stroškov ter njihove medsedbojne odvisnosti z režimom 

infrastrukturnih dajatev. V primeru uvedbe TOLL+ je predvideno, da le ta v njeni trenutni 

obliki presega meje, ki jih določa Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti oz. zahteva celo 

dodatne konceptualne modulacije, kar bi posledično pomenilo potrebo po dodatnih 

dopolnitvah Direktive med eno od njenih naslednjih revizij, od katerih je prva načrtovana za 

leto 2015. 

V skladu z 288. Členom 2. odstavka PDEU, bi uvedba TOLL+ v skladu z predpisi 

Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti seveda zahtevale dodatno delo na področju državne 

zakonodaje, da bi le ta vsebovala ustrezno zakonsko podlago za uvedbo instrumenta. 

Poleg tega in glede na različne obstoječe sisteme odmere, bi uvedba TOLL+ delno 

povzročila nadaljne zakonske spremembe v določenih Državah Članicah, z namenom, da 

bi se lahko vključila v njihovo splošno ogrodje. Pri tem se nanašamo predvsem na 

specifična poglavja tega Poročila o tovrstnih možnostih. 

Na koncu in kar zadeva položaj Švice, ki ni članica EU ali EEA in torej ni zajeta v 

Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti, bi uvedba TOLL+ pomenila zakonsko spremembo 

Zvezne Instrumenta o Prehodu Prekoalpskega Težko Tovornega Prometa iz Cestnega na 

Železniškega (Güterverkehrsverlagerungsgesetz) kot tudi predpisov iz ločene zakonske 

osnove za uzakonitev TOLL+ na podlagi parlamentarnega instrumenta.  Ker je bila 

obstoječa HGVF že sprejeta v EU-Švicarskem Prometnem Sporazumu, bi bil lahko TOLL+ 

zajet kot dodatek HGVF brez dvostranskih prilagoditev Sporazuma, razen če bi bile 

presežene določene maksimalne cene. 

IV. Zaključek  

Končno poročilo je zrcalo najboljših pravnih ocen projektne skupine. Glede na 

kompleksnost tematike, ki zahteva iskanje ravnovesja med razhajajočimi se in pogosto 

večslojnimi obravnavami teme, pravnimi vidiki in mnenji, hkrati pa služit kot zrcalo dejanske 

zakonske aktivnosti na evropskem in mednarodnem nivoju z neločljivim političnim ozadjem, 

takšna ocena zagotovo ne izključuje smiselnosti ali smotrnosti različnih pravnih vidikov in 

argumentov, ki posledično torej niso izključeni iz tega Poročila. 

Z namenom, da bi se izognili površinskim ponavljanjem v okviru pravne analize 

instrumentov ACE, AETS in TOLL+ v sledečih Poglavjih 3 do 5 tega Poročila, so globinske 

raziskave dveh ali vseh treh analiziranih instrumentov podrobneje opisane v analizi prvega 

instrumenta po abecednem redu in niso v celoti ponovljene v primeru vseh instrumentov, 

temveč so navedene le njihove reference. Abstraktna dolžina posamezne analize 

instrumenta kot takšna ni sestavljena v smislu pokazatelja stopnje skladnosti instrumenta, 
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globine pravne ocene ali referenc projektne skupine za uvedbo enega od instrumentov, ki 

smo jih preučevali, pri čemer zadnja spada izključno v domeno prihodnjih političnih 

odločitev v okviru Spremljanja Zurichškega procesa. 
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2. Del: Pravni okvir  

Predvideno upravljanje prekoalpskega cestnega tovornega prevoza na okoljevarstveni osnovi 

ACE, AETS in TOLL+ vpliva na tri pravne stopnje: evropska, mednarodna in državna prava 

stopnja. Ker so mednarodne dimenzije TT cestnega prometa in njegove okoljevarstvene uredbe, 

ki omogoča trajnostno mobilnost v alpski regiji, očitne, so za analizo pravne skladnosti 

instrumentov izrednega pomena ustrezni zakoni Evropske Unije in veljavni mednarodni 

sporazumi ter večstranski dogovori o cestnem tovornem prometu.Ti predpisi bodo navedeni v 

naslednjih poglavjih, da bi olajšali razumevanje te kompleksne in večslojne tematike. Seveda 

mora biti uvedba kakršnegakoli instrumenta za upravljanje težkega prometa skladna z državno 

zakonodajo šestih držav, ki sodelujejo v Zurichškem procesu. Pred podrobno pravno analizo so 

na kratko opisani Pomembnejši poglavitni predpisi, veljavna ustavna načela in zakonskI 

instrumentI. 

Poglavje 1: Zakon Evropske Unije  

Trije instrumenti za upravljanje TTC prometa, ACE, AETS in TOLL+ se nanašajo predvsem na tri 

glavna področja politike Evropske Unije: notranji trg (26. in njemu sledeči členi PDEU)1, transport 

(90. in njemu sledeči členi PDEU) in varstvo okolja (191. in njemu sledeči členi PDEU). Poleg 

tega, 7.člen PDEU določa, da bodo politike in dejavnosti Unije uvedene na skladen način tako, da 

bodo pri tem upoštevale vse svoje naloge. Ta pristop medsebojno povezanih politik je prav tako 

viden v sekundarni zakonodaji Unije. 

A. Koncept notranjega trga in prost pretok blaga prepovedujeta neupravičene ovire  

Realizacija notranjega trga je eden od najpomembnejših ciljev Pogodbe (3. člen PEU) in 

tvori temelje gospodarske integracije znotraj Unije. 26. člen PDEU definira notrajni trg kot 

območje brez meja, v katerem je zagotovljen pretok blaga, oseb, storitev in kapitala v 

skladu z predpisi Pogodbe. Štiri poglavitne svoboščine trga poskušajo odstraniti vse 

neupravičene ovire prostega pretoka znotraj notranjega trga, ki kršijo državne zakonodaje, 

uredbe in uprava. Najosnovnejše svoboščine trga so dopolnjene z pravico do gibanja 

znotraj ozemelj Držav Članic, ki jo ima vsak državljan Unije v skladu z 21. členom PDEU. 

Poleg tega se načelo ne-diskriminacije, ki je v tesni povezavi z realizacijo notranjega trga, 

nanaša na vse politike in delovanja Unije ter prepoveduje ne le neposredno ali vidno 

diskriminacijo na podlagi državljanstva, temveč tudi vse posredne in prikrite oblike 

diskriminacije (18.člen PDEU). Običajna sodna praksa je, da je lahko državni predpis, ki 

vsebuje neposredno diskriminacijo, upravičen, če temelji na objektivnih razlogih, ki so 

neodvisni od državljanstva vpletenih oseb in če je sorazmeren glede na njihov legitimen cilj. 

                                                  
1 Po vstopu v veljavo Lizbonske pogodbe leta 2009, je bila pravna ustanova, ki se je takrat imenovala 

“Evropska Skupnost” prenešena v “Evropsko Unijo”. Poleg tega sta bili Pogodbi EU in ES dopolnjeni in 
preimenovani v Pogodbo o Evropski Uniji (PEU) ter Pogodbo o Delovanju Evropske Unije (PDEU). V 
nadaljevanju so uporabljene nove oznake PEU in PDEU; isto velja za sklepe Evropskega Sodišča, čeprav so 
bili izrečeni v okviru Evropske zakonodaje pod starim nazivom. Na splošno se uporabljajo izrazi “Evropska 
Unija”, “Unija” ali “EU”, tudi v primeru, da gre za obdobje pred vstopom v veljavo Lizbonske Pogodbe. 
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V skladu z 34. in njemu sledečimi členi PDEU, se prost pretok blaga osredotoča na 

prepovedi kvantitativnih omejitev in na vse ukrepe, ki imajo enak vpliv na uvoz, izvoz ali 

blago v tranzitu med Državami Članicami. V skladu z obširnim tolmačenje SES, je vsak 

državni ukrep, ki je posredno ali neposredno, dejansko ali potencialno, sposoben ovirati 

trgovino znotraj Unije, smatran kot ukrep, ki ima enakovreden učinek kot kvantitativne 

omejitve, čeprav se nanaša tako na domače kot uvoženo blago. Zaradi tega je Sodišče 

mnenja, da je učinek ukrepa na trgovino znotraj Unije – in ne diskriminacija – poglavitni 

kriterij za uveljavljanje 34.člena PDEU. 

Kljub širokemu področju veljavnosti, PDEU ne prepoveduje vsakega ukrepa, ki ovira prost 

pretok blaga, saj je omejitev lahko utemljena z 36.členom PDEU oz. tako imenovanimi 

nenapisanimi »obveznimi zahtevami«, ki jih je odobrilo SES, pri čemer se ena od njih 

nanaša na varstvo okolja. Ne glede na pravno podlago pa bo vsaka utemeljitev ukrepov, ki 

so sposobni ovirati trgovino znotraj Unije, veljala le za najmanjša možna oviranja, ki so 

potrebna za doseg zadanih ciljev. 

Posledično je v kontekstu upravičenosti izjemnega pomena načelo sorazmernosti. 

Delovanje Držav Članic mora biti primerno svojim ciljem, kar pomeni, da morajo jasno 

pokazati, da so jih poskušale doseči na skladen in sistematičen način, pri čemer se je 

potrebno izogniti nedoslednosti izbranih in neizbranih ukrepov. Dolžnost Držav Članic, da 

sprejmejo najmanj omejujoče ukrepe, je še toliko bolj pomembna, kadar je predmet zadeve 

pomembna tranzitna pot, ki tvori eno »glavnih trgovinskih povezav« med Državami 

Članicami.2 Kljub temu upravičenje državnega delovanja ni mogoče, če obstaja 

nasprotujoče sekundarno pravo, ki podrobno ureja specifično področje, saj v takšnih 

okoliščinah Države Članice niso pristojne za uveljavljanje enostranskih državnih 

utemeljitev. 

Koncept notranjega trga dopolnjuje Pogodba-sistem, ki onemogoča izkrivljanje razmer na 

trgu in prepoveduje, npr. nepotrebno prekomerno plačevanje v škodo določenih tržnih 

udeležencev. Približevanje zakonov tvori še enega od ustavnih elementov notranjega trga. 

Ko je lokalna zakonodaja popolnoma usklajena z zakonodajo EU, lahko Države Članice 

ohranijo ali predlagajo izjemne ukrepe le izjemoma in v posebnih okoliščinah. 

B. Uslužna funkcije skupne prometne politike Unije 

Skupna prometna politika Unije in z njo povezane politike trans-Evropske mreže se ne 

zavzemajo za posamezne cilje, temveč služijo kot orodja za realizacijo notranjega trga ter 

gospodarske, socialne in teritorialne povezanosti Unije na splošno, in konkretneje, prostega 

pretoka blaga in storitev znotraj Unije. Ker v skladu z 58. členom PDEU prost pretok 

storitev nima neposredne povezave z prometom, je njegova realizacija predmet posebnih 

predpisov VI. Poglavja PDEU in pomembnejše sekundarne zakonodaje, ki jo uvaja to 

ogrodje. 

                                                  
2 Glejte Primere SES C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I-05659, odstavek 63, o avstrijski Brenner 

avtocestiA 13; C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, odstavek 87, in C-28/09 
Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21. decembra 2011, odstavek 116 o Inntal-avtocesti. 
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V skladu z 91. členom PDEU, je eden od ciljev skupne prometne politike Unije 

odstranjevanje ovir, ki škodujejo prostemu pretoku blaga in prevoznih storitev, z vsemi 

prevoznimi načini – pri tem se še posebej posveča transportni liberalizaciji in usklajevanju. 

Po drugi strani je uvedba ustreznih ukrepov za boj proti stranskim okoljskim učinkom 

prometa osrednja tema trenutne prometne politike. Sekundarni zakon to ponazarja preko 

deloma različnih in deloma vzporednih ciljev te politike. Ni potrebno dodajati, da je 

sekundarni zakon na področju težkega tovornega prometa izrednega pomena v pravni 

analizi skladnosti instrumenta. Zaradi tega je obravnavan v Sekcijah D in E tega Poglavja. 

 

C. Varstvo okolja kot eden glavnih ciljev Unije 

3. člen 3.odstavka PEU določa vzpostavitev notranjega trga, ki stremi k trajnostnemu 

razvoju in visoki stopnji zaščite ter izboljšave kakovosti okolja, kot eden poglavitnih ciljev 

Unije. V skladu s tem, horizontalna klavzula 11. člena PDEU kot dodatni vitalen predpis 

Pogodbe izrecno zahteva, da se zahteve o varstvu okolja dodajo v definicijo in uvedbo 

vseh politik in aktivnosti Unije, predvsem z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja. 

Med glavnimi cilji evropske okoljevarstvene politike, ki so navedeni v Naslovu XX PDEU, je 

zaščita in izboljšanje kakovosti okolja kot tudi spodbujanje ukrepov zoper regionalne ali 

svetovne okoljevarstvene probleme, še zlasti zoper klimatske spremembe, na mednarodni 

ravni. Z namenom, da bi zagotovili doseg teh ciljev, evropska okoljevarstvena politika 

temelji na štirih poglavnitnih načelih: (1) načelo previdnosti, (2) načelo preventivnega 

delovanja, (3) načelo zaviranja okoljevarstvene škode na izvoru in (4) načelo 

»onesnaževalec plača«. Kot izjema splošnemu načelu prednosti evropske zakonodaje, 

193.člen PDEU Državam Članicam dovoli, da uvedejo strožje zaščitne ukrepe celo na 

področjih, kjer je zakonodaja EU že sprejela sekundarno zadkonodajo, v skladu z 192. 

členom PDEU. Seveda morajo biti takšni državni ukrepi skladni z Pogodbami. Posledično, 

ustrezna evropska zakonodaja deluje kot minimalni standard, ki Državam Članicam 

omogoča, da ohranijo ali uvedejo ukrepe, ki temeljijo na drugačnem konceptu varstva 

okolja, če zakonodaja Unije primarno določa zadane cilje, vendar pa za doseg le teh ne 

zahteva določenega instrumenta. Na splošno in če takšna varnostna klavzula Pogodbe ni 

razpoložljiva in je Unija že sprejela sekundarno zakonodajo, lahko Države Članice 

izvršujejo svojo preostalo zakonodajno oblast v obsegu, v katerem Unija ni vzpostavila 

svojih pristojnosti (2. člen 2. odstavka PDEU). Glede na obstoj pomembnih sekundarnih 

zakonov je to torej zadeva, o kateri se bo odločalo na podlagi konkretnih podatkov primera 

in v skladu z veljavnim/i predpisom/predpisi Pogodbe, ki se nanašajo na to področje, na 

katerih sloni evropska zakonodaja (2.člen 6. odstavka PDEU) v obsegu, v katerem je 

Državi Članici prepovedana uvedba strožjih domačih zakonov.3 Izbor pravne podlage 

zakonskih akt Unije vpliva na območje politike notranjega trga, prometa in okolje igra 

pomembno vlogo pri določanju preostalih pristojnosti Držav Članic, glede na uvedbo 

instrumentov za upravljanje težko tovornega prometa, predvsem iz vidika varstva okolja. 

                                                  
3 Za nadaljnje reference poglejte Callies, J., v: Callies/Ruffert, EUV/AEUV (2011), 2.Člen PDEU, 15. in njemu 

sledeči odstavki. 
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D. Sekundarni zakon glede trikotnika notranji trg, transport in okolje 

Cilj prometne politike Unije je zagotovitev notranjega trga na splošno ter konkretneje, prost 

pretok blaga in storitev. Hkrati in z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja, kot je 

zadano v 11.členu PDEU,  evropska prometna politika prav tako vključuje pomembne 

vidike okoljevarstvene politike, ki ponazarjajo in zmanjšujejo škodljive posledice prometa na 

okolje v smislu onesnaževanja zraka, povzročanja hrupa in prometnih zamaškov. Zgoraj 

omenjeni razhajajoči se cilji politike so zrcaljeni v pomembnejši sekundarni zakonodaji 

Unije. Medtem kot se številni zakonodajni akti osredotočajo predvsem na liberalizacijo in 

usklajevanje prometnega sektorja, z namenom, da bi odstranili ovire na notranjem trgu, se 

druge zakonske akte ukvarjajo predvsem in največ z negativnimi posledicami prometa na 

okolje. V sklopu prometne zakonodaje je nedavno dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti 

izrednega pomena za ta pravni instrument, in bo kot takšna tudi posebej opisana (Pod-

sekcija E). 

Poleg tega si glede na njeno pomembnost za pravno analizo AETS, in še posebej že 

uveljavljene Sheme Trgovanja z Emisijami EU za boj proti podnebim spremembam, zasluži 

posebno obravnavanje (Podsekcija F). 

I. Usklajena zakonodaja na področju prometa kot dostopa do trga 

Ukrepi Unije na liberalizaciju trga na področju prometa morajo biti obravnavani v povezavi z 

58. členom 1.odstavka PDEU, v skladu s katerim predpisi Pogodbe o prostem pretoku 

storitev niso neposredno veljavni za področje prometa. 

Ker so bili prometni trgi Držav Članic v preteklosti izključno državno usmerjeni in podrobno 

urejeni v dvostranskih sporazumih, ki so določajili omejitve kvot in cene, je Unija prevzela 

strategijo postopnega odpiranja trgov v korist vseh prevoznih podjetnikov v Uniji, t.j. uvedba 

načela konkurenčnosti z postopnim zmanjševanjem in končno ukinitvijo obstoječih ovir za 

dostop do trgov. 

Za realizacijo notranjega trga je Uredba Št. 881/924 v celoti sprostila dostop do trgov za 

mednarodni promet.5 Ta uredba je kasneje dopolnjena z Uredbo Sveta (EGS) Št. 3118/93 

o kabotaži.6 Obe uredbe sta zamenjani z Uredbo (EC) Št. 1072/20097 ki je v celoti veljavna 

od 4.decembra 2011. 

 

                                                  
4 Uredba Sveta (EGS) Št. 881/92 z dne 26.marca 1992 26 o dostopu do trga cestnih prevoznikov blaga znotraj 

Skupnosti iz ali v Državi Članici oz. o prehodu teritorija ene ali večih Držav Članic. 
5 Mnenje Odvetnika Generala Albera z dne 15.maja 2003, Primer C-298/00 P pomožni predpisi Furlanije – 

Beneške in Julijske Krajine- [2004] ECR I-04087, 7.odstavek. 
6  Uredba Sveta (EGS) Št 3118/93 z dne 25.oktobra 1993, ki določa pogoje v skladu s katerimi lahko prevozniki 

nerezidenti izvajajo cestno prometne storitve v Državi Članici. 
7 Uredba (ES) Št 1072/2009 Evropskega Parlamente in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o splošnih pravilih za 

dostop do mednarodnega trga cestnih prevozov.  
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Na splošno se uredba (ES) šT. 1072/2009 nanaša na najeti oz. plačani mednarodni cestni 

prevoz blaga na območju Unije. V primeru prevoza iz Države Članice v tretjo državo in 

obratno, se Uredba nanaša na del poti, ki poteka skozi ozemlje katerekoli Države Članice 

(1.člen 1. in 2. odstavka). Obseg veljavnosti vključuje tudi kabotažo (1.člen 4.odstavka). 

Mednarodni prevoznik mora imeti dovolilnico Skupnosti in v primeru, da je voznik državljan 

tretje države, tudi vozniško potrdilo (4.člen). Brez dodatih pojasnil, je sedaj omejitev kvot – 

kot je predhodno veljala v Državah Članicah – postala nesprejemljiva. Licenco Unije 

Država Članica izda vsakemu najetemu cestnemu prevozniku, ki (i) je zakonsko 

ustanovljen v tej Državi Članici in je (ii) v njej upravičen do ustanovitve tovorne prevozne 

dejavnosti, na podlagi katere lahko nudi storitve mednarodnega cestnega prevoza blaga.8 

Licenca Unije je izdana za obnovljivo obdobje do 10 let. 

II. Usklajena zakonodaja za boj proti okolju škodljivim posledicam prometa 

Kljub velikemu gospodarskemu pomenu cestnega prevoza ne moremo zanikati, da ima le 

to na okolje in na prebivalstvo negativne posledice. Zaradu tega danes evropska prometna 

politika ne sme služiti le realizaciji notranjega trga temveč mora pripomoči k doseganju 

glavnih ciljev Evropske Unije kot je trajnostni razvoj ter višja stopnja zaščite in izboljšave 

kakovosti okolja. Posledično se strategije Komisije ter bele in zelene knjige o prometu 

ukvarjajo z vprašanjem optimizacije evropske logistične verige in zagotavljanjem bolj 

trajnostnega načina prevoza. 

Od začetka devetdesetih so bili sprejeti številni zakonski ukrepi zoper boj proti okolju 

škodljivim posledicam cestnega prevoza – med njimi tudi Direktiva Sveta 92/106/EGS9. 

Naraščajoči problemi, ki se nanašajo na cestne zastoje, so prebudili javno zanimanje za 

varstvo okolja in cestno varnost in Direktiva Sveta 92/106/EGS si prizadeva za razvoj 

kombiniranega prevoza kot alternative cestnemu prevozu. 

V Beli Knjigi iz leta 2001 je Komisija že potrdila, da uporabniki prevoza ne nosijo vseh 

stroškov, ki izhajajo iz njihovih okolju škodljivih dejanj. V vmesni reviziji 200610 je Komisija 

potrdila, da na številnih področjih evropska intervencija ne bi bila dovolj, ter da so potrebne 

dodatne akcije na državnem, regionalnem in lokalnem vladnem nivoju. Komisija je še 

poudarila, da so-modalnost, kot je npr. učinkovita uporaba različnih prevoznih načinov 

samostojno in v kombinaciji, pomeni optimalno in trajnostno uporabo sredstev. 

V Trajnostnem prometnem paketu 2008 in nedavno – ter še bolj natančno – v Beli Knjigi 

2011 » 

                                                  
8 Glej 4.člen 1. in 2. odstavka  Uredbe (ES) Št. 1072/2009. Zahteve vozniškega potrdila, ki morajo biti 

izpolnjene, so navedene v 5.členu. 
9 Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7.decembra 1992 o vzpostavitvi skupnih pravil za določene vrste 

kombiniranega prevoza blaga med Državami Članicami. 
10 Sporočilo Komisije Ohranjanje Evropo v gibanju – Trajnostna mobilnost našega kontinenta. Vmesna revizija 

Bele Knjige o Prevozu, COM(2006) konec 314, str.21 Evropske Komisije iz leta 2001. 
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V Trajnostnem prometnem paketu 2008 in nedavno – ter podrobneje – v Beli knjigi 2011 

»Zemljevid do Enotnega Evropskega Prometnega Območja – Za konkurenčni in učinkoviti 

prevozni sistem«”11 je Komisija ponovno poudarila, da bodo transportne cene bolje 

ponazorile dejanski strošek družbe iz vidika škode za okolje in zastoje (načeli 

»onesnaževalec-plača« in »uporabnik-plača«). Po mnenju Komisije morajo uporabniki 

transportnih storitev kriti dejanske stroške njihovih škodljivih dejavnosti. 

Da bi omogočili trajnostno prometno mobilnost, hkrati pa bi se izognili izkrivljanju 

konkurence in tveganju tržne fragmentacije, Komisija meni, da je potrebno vzpostaviti 

enake konkurenčne pogoje med ustreznimi načini prevoza, ki so v neposredni konkurenci 

eden drugemu. Poleg tega so določena merila za doseganje 60% ciljno zmanjševanje 

emisij toplogrednih plinov, ter cilj, da se do leta 2030 30% cestnega prevoza na območju 

300km prenese na druge načine prevoza kot je železnica ali vodni promet, do leta 2050 pa 

še 50%, kar bi omogočili učinkoviti zeleni tovorni koridorji. 

Ti cilji morajo biti usklajeni z cilji zmanjševanje CO2 , ki so omenjeni v strategiji »20-20-20« 

(prihranek 20% primarne porabe energije v EU, zavezujoč cilj 20% zmanjševanje emisije 

toplogrednih plinov in 20% obnovljivih virov energij do leta 2020). Z namenom, da bi 

zmanjšali emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročajo težka tovorna vozila, je Komisija v 

svojem zadnjem zakonskem predlogu12 pozvala k reviziji trenutne Direktive o Obdavčitvi 

Energiji tako, da bi se pri obračunanju energije upošteval element CO2  kot najbolj primeren 

instrument za boj z škodljivimi CO2  emisijamiTT prometa, ter da posledično cestno tovorni 

sektor ne bi bil vključen v veljani SPE EU. 

E. Cestnine v kontekstu Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti.  

Nedavno sprejeta Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti 1999/62/EC13 – ki predstavlja uspešen 

zaključek dolgotrajega zakonodajnega procesa – in ki se še posebej osredotoča na 

zmanjševanje okolju škodljivih posledic cestnega prevoza ter zagotavljanju trajnostnega 

prevoz, je izrednega pomena za ovrednotenje vseh treh instrumentov. Dopolnjena Direktiva 

o Eurovinjeti, ki je stopila v veljavo 15.oktobra 2011, si prizadeva za obračun dejanskih 

stroškov TT prometa prevoznikov na podlagi različnih cestnin in za uvedbo načela 

»onesnaževalev plača« v cestninski obračun TT cestnega prometa. S tem, da Države 

Članice lahko same uvedejo različne plačilne sisteme, si Direktiva prizadeva za izboljšanje 

učinkovitosti in okoljskovarstveno uspešnosti cestnega tovornega prometa. Sporočila o 

cenah, ki bodo poslana s pomočjo spodbud za zmanjšanje zunanjih stroškov bodo 

prevoznike spodbujala k uporabi bolj čistih vozil, k izboru manj prometnih poti, k optimizaciji 

                                                  
11 COM(2011) 144 konec. 
12  Predlog za Direktivo Sveta, ki dopolnjuje Direktivo 2003/96/EC za restrukturiranje ogrodja Skupnosti za 

obračunavanje energetskih proizvodov in elektrike COM(2011) 169/3. 
13 Naslednji pravni opisis se nanašajo le na Direktivo 1999/62/ES, dopolnjeno z Direktivo 2011/76/EU z dne 27. 

Septembra 2011 (“Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti”). Čeprav imajo Države Članice do 16.oktobra 2013 čas, 
da uvedejo in sprejmejo zakone, uredbe ter upravne predpise, ki so potrebni za izpolnjevanje Dopolnjene 
Direktive o Eurovinjeti, razumemo, da uvedba the kakršnihkoli instrumentov pred tem datumom ni 
priporočena. K obo stopil v veljavo eden od teh treh instrumentov, bodo veljavni le predpisi Dopolnjene 
Direktive o Eurovinjeti. 
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tovornjena vozil in k učinkovitejši uporabi infrastrukture. Hkrati bi se seveda morali izogniti 

prekomernem naplačevanju in diskriminaciji, da bi zaščitili notranji trg kot eno od osnovnih 

načel Evropske Unije. 

Cilj Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti je vzpostaviti skupna pravila za obračunavanje vozil, 

cestnine in dajatve uporabnikov težko tovornih vozil za uporabo določenih infrastruktur. 

Kar se zadeva njenega geografskega obsega, Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti omogoča 

uskladitev cestnin na podlagi razdalj14, in ki vsebujejo naplačevanje zunanjih stroškov in/ali 

infrastrukture, ter uporabniške dajatve na podlagi časa15, ki jih bodo Države Članice 

predvidoma uvedle za prevoznike v trans-evropskem cestnem omrežju16 ter na dodatnih  

hitrih cestnih povezavah (7.člen 1.odstavka)17.  

Gre za težka tovorna vozila z največjo dovoljeno skupno maso okoli 3,5 ton. 

Seveda Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti temelji na načelu nediskriminacije: natančneje, 

cestnine in uporabniške dajatve ne smejo diskriminirati na osnovi državljanstva prevoznika, 

Države Članice ali tretje države, v kateri je vozilo registrirano, ter na osnovi izvora oz. cilja 

prevoza (7.člen 3.odstavka). 

Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti opredeljuje dve vrsti dajatev: (i)  infrastrukturna dajatev 

in (ii) dajatev zunanjih stroškov.  

Infrastrukturna dajatev temelji na načelu povračila izključno infrastrukturnih stroškov 

(»zgornja meja infrastrukturnih stroškov«), v skladu z načeli iz Priloge III. Izrecno se 

povprečna ovrednotena infrastrukturna dajatev18 nanaša na stroške izgradnje, delovanja, 

vzdrževanja in razvoja infrastrukturnega omrežja; prav tako lahko vsebuje kapitalski donov 

in/ali dobiček (7b. člen). Infrastrukturna dajatev se lahko zaradi zmanjševanja zastojev 

razlikuje glede na čas, dan ali letni čas vse, dokler spoštuje svoje omejitve in pogoje, 

navedene v Direktivi (7g. člen 3.odstavka). 

Dajatev zunanjih stroškov je dajatev za povračilo stroškov Države Članice, ki so v povezavi 

z prometnim onesnaževanjem zraka in prometne obremenitve s hrupom (v zadnjem 

primeru je le ta omejena na cestne odseke, ki prečkajo gosto naseljena območja, ki so 

izpostavljena prometni obremenitvi s hrupom). Dajatve se lahko razlikujejo in so določene v 

                                                  
14 “Cestnina” je v 2. členu definirana kot “infrastrukturna dajatev in/ali dajatev zunanjih stroškov je določen 

znesek, ki ga je potrebno plačati za vozilo glede na prepotovano razdaljo na določeni infrastrukturi ter na vrsto 
vozila”. 

15 “Uporabniške dajatve” so v 2. členu definirane kot “določen znesek, čigar plačilo vozilu omogoča uporabo 
infrastruktur za določeno obdobje”. 

16 Ko določa Sekcija 2 Priloge I Sklepa Št. 1692/96/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o 
Smernicah Skupnosti za razvoj trans-evropskega prometnega omrežja. 

17 Države Članice so še naprej pristojne za uporabo cestnin ali uporabniških dajatev na drugih cestnih odsekih. 
Takšne odredbe seveda ne smejo diskriminirati mednarodnega prometa ali izkrivljati konkurence med 
operaterji. 

18 “Povprečna ovrednotena infrastrukturna dajatev” je v 2.členu definirana kot “skupni prihodek infrastrukturnih 
dajatev za določeno obdobje, deljeno z številom kilometrov, prevoženih na cestnih odsekih, ki so predmet 
plačevanja v tem obdobju.”. 
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skladu z minimalnimi zahtevami ter metodami, ki so navedene v Prilogi IIIa in bodo 

upoštevale maksimalne vrednosti, določene v Prilogi IIIb. Dajatve zunanjih stroškov, ki se 

navezujejo na prometno onesnaževanje zraka, ne bodo veljale za vozila, ki izpolnjujejo 

zahteve najstrožjih EURO emisijskih standardov. 

Če se Država Članica odloči uvesti dajatve zunanjih stroškov le na določenih delih omrežja, 

mora ta odločitev temeljiti na oceni učinka: 

 vožnja po cestah, kjer velja dajatev zunanjih stroškov, povzroča večjo okoljsko škodo 

kot je v povprečju povzročena na drugih delih cestnega omrežja, ki so del te Direktive 

ampak niso predmet dajatve zunanjih stroškov, ali 

 odreditev dajatve zunanjih stroškov na drugih delih cestnega omrežja, ki so del te 

Direktive, bi lahko imela resne posledice za okolje ali cestno varnosti, ali pa bi 

obračunavanje in naplačevanje dajatve zunanjih stroškov predstavljalo nesorazmerje 

stroškov. 

Infrastrukturne dajatve se lahko povečajo z pribitkom na naslednji način (»izjema 

pribitkov«): v posebnih okoliščinah (7f.člen), se lahko infrastrukturnim dajatvam v izjemnih 

infrastrukturnih primerih doda pribitek za določene cestne odseke v gorskih predelih, (i) kjer 

prihaja do pogostih zastojev ali (ii) kjer uporaba vozil okolju povzroča velika škodo. 

Na cestnih odsekih, kjer je izpolnjen kriterij izjeme pribitka, Države Članice ne smejo 

obračunati drugih dajatev zunanjih stroškov, če ni uveden pribitek.19 Kjer sta istočasno 

odrejena oba, bo od dajatve zunanjih stroškov odštet znesek pribitka. To ne velja za vozila 

EURO razredov 0, I, II, III (v primeru EURO rareda III od leta 2015 dalje). Kakršnikoli 

prihodki iz istočasnega apliciranja morajo biti vloženi v financiranje izgradnje prednostnih 

nalog evropskega interesa, ki so navedene v Prilogi III k Sklepu Št. 661/2010/EU.20  

Pomembno je tudi poudariti, da lahko Države Članice pri uvajanju skupnega cestninskega 

sistema za njihove teritorije medsebojno sodelujejo kot celota, s čemer se zmanjša 

vključevanje Komisije in poveča odprtost do drugih Držav Članic (8b.člen). 

F. Pomembnejši vidiki veljavne Sheme Trgovanja z EmisijamiEU 

Ker veljavna Shema Trgovanja z Emisijami EU predstavlja pravni temelj za uvedbo AETS, 

so v nadaljevanju navedena njena najpomembnejša načela in predpisi. Za lažje 

razumevanje tematike, se v Prilogi I tega poročila nahaja podroben opis veljavnega 

mednarodnega in evropskega pravnega okvirja. 

 

 

                                                  
19 Glejte 4.odstavek 7f.člena   
20   Glejte 5.odstavek 7f. člena  
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I.  MednarodnI okvir je temelj regionalnih shem trgovanja z izpusti 

V skladu z Okvirno Konvencijo Združenih Narodov o Podnebnih Spremembah (UNFCCC) 

in Kjotskim Protokolom,  morajo vlade pri sprejemanju politik in ukrepov, še posebej kadar 

gre za skupna izhodišča, upoštevati potrebo po ohranjanju močne in trajnostne 

gospodarske rasti, razlike v njihovih gospodarskih strukturah, vire sredstev in stroške 

skladnosti, ter druge posamezne okoliščine, zaradi katerih so nekatere države bolj 

občutljive na škodljive vplive uvedbe tovrstnih ukrepov kot so npr. države z goratimi 

ekosistemi, države brez izhoda na morje in tranzitne države. 

Kjotski Protokol predstavlja temelj svetovnega sistema trgovanja z izpusti, saj določa 

zavezujoče cilje na področju emisij toplogrednih plinov (ETP) glede na sektorje in sredstva, 

navedena v Prilogi A – ki vključuje prometni sektor – za 37 industrializiranih držav in za 

Evropsko Unijo.  Z namenom, da bi jim pomagal doseči zastavljene cilje na stroškovno 

učinkovit način, je Kjotski Protokol predvidel implementacijske mehanizme na osnovi trga 

(»Kjotski mehanizmi«). Podrobna navodila za registracijo, spremljanje, poročanje in 

postopke neskladnosti ter zahteve za uvedbo Kytoskih mehanizmov so podrobneje opisani 

v tako imenovanih Marakeških Sporazumih. 

Eden od Kjotskih mehanizmov je tako imenovana Mednarodna Shema Trgovanja z 

Emisijami(MTI). MTI je temelj, na podlagi katerega morajo biti zasnovane državne ali 

regionalne sheme za trgovanje z emisijami na nivoju ustanov, kot sta STI EU in AETS. 

II. Evropski okvir  

1. Struktura, načela in delovanje STI EU  

Evropska Unija in njene Države Članice so se odločile izpolniti svoje mednarodne dolžnosti 

na kolektivni osnovi, na osnovi pravno zavezujočega Dogovora o Porazdelitvi Bremena, pri 

čemer je nastala tako imenovana mehurčna shema, ki jo omogoča Kjotski protokol. STI EU 

je bila vzpostavljena na nivoju podjetij in zasnovana na osnovi tržnega sistema trgovanja z 

izpusti, pri čemer so bile določeni različni emisijski cilji Evropske Unije in posameznih Držav 

Članic, hkrati pa je bil upoštevan mednarodni cilj za ohranjanje nizkih stroškov 

obvladovanja emisij. 

Podrobnejši predpisi STI EU za prvi dve trgovinski obdobji (2005-2012) so določeni v 

Direktivi 2003/87/EC (“Direktiva 2003”), ki je bila dopolnjena z Direktivo 2004/101/ES o 

uporabi certifikatov Kjotskih mehanizmov za pokrivanje njihovih emisij, v Direktivi 

2008/101/EC (“Letalske Direktiva”) vključno z letalskimi dejavnostmi v okviru STI EU od 

leta 2012 dalje, ter v Direktivi 2009/29/EC (“Nova Direktiva”), ki določa pravni okvir, ki bo v 

veljavi od leta 2013 dalje za tretje trgovinsko obdobje. 

Določeni so splošni predpisi, ki veljajo za vsa trgovinska obdobja in za vse sektorje, ki so 

zajeti v STI EU (»zajeti sektorji«), in sicer o: (i) izdajanje, predajanje, trgovanje in preklic 
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nadomestil; (ii) spremljanje in poročanje21; (iii) standardiziran in zaščiten registrski sistem , 

ki je povezan z mednarodnimi registrskimi sistemi v okvirju Kjotskega Protokola. 

Tako Direktiva 2003 in Nova Direktiva Državam Članicam omogočata, da trgovanje z 

nadomestili za emisije, v skladu z predpisi STI EU, razširijo na dejavnosti, ki niso zajete v 

njih, po predhodni odobritvi te razširitve. Takšne vključitve Komisije ne bo sprejela, če bi 

bilo dokazano, da lahko vpliva na notranji trg in na okoljevarstveno integriteto STI EU, če 

lahko pozvroči izkrivljanje konkurence, načrtovani sistem spremljanja in poročanja, ni 

zanesljiv, oz. če nova shema ne izpolnjuje načel, določenih v okviru STI EU. 

Iz tega vidika je pomembno poudariti, da je Komisija že dejala, da bodo akcije v sektorju 

cestnega prevoza dražje od tistih iz zajetih sektorjev.22 To je tudi razlog, zaradi katerega 

sektor cestnih prevozov ni bil vključen v STI EU. V skladu z Sporočili Komisije o Strategiji 

Unije iz leta 2007 o zmanjševanju CO2-emisij cestnega prevoznega sektorja in Direktive 

2003, bi vsaka shema, ki bremeni predvsem operaterje, predstavljala velike administrativne 

stroške in bi pomenila veliko preobremenitev posameznikov, če bi jo uvedli na področje 

cestnega prevoza. Zaradi tega je bilo smatrano, da so alternativne opcije kot je npr. 

obračunavanje goriva, sposobne z nižjimi stroški doseči enako okoljevarstveno korist.23 

Z namenom, da bi naslovili zgoraj-analizirana vprašanja, so Evropske institucije sprejele 

Sklep Št. 406/2009/ES, oz. tako imenovano Odločbo o Porazdelitvi Truda (»OPT«), ki ureja 

emisije sektorjev, ki niso zajeti v STI EU (»Sektorji Izven STI«), kot je sektor cestnega 

prometa. Največja razlike glede na STI EU je, da bodo Države Članice tiste, ki morajo 

definirati in uvesti politike ter ukrepe za omejitev emisij Sektorjev izven STI. STI podaja 

različne letne cilje emisij toplogrednih plinov za Države Članice, za obdobje od leta 2013 do 

2010 in določa, da morajo prizadevanja Držav Članic za zmanjševanje emisij »temeljiti na 

(...) potrebi po trajnostni gospodarski rasti v celotni Skupnosti. Zaradi tega ne smejo 

preobremeniti tržnih operaterjev. V skladu s to potrebo ESD predvideva različne 

prilagodljivostne ukrepe. 

2. Direktiva 2003: pravni okvir, veljaven do konca leta 2012 

V skladu z Direktivo 2001, se lahko Države Članice same odločijo o svojih državnih 

omejitvah in o metodologiji dodelitve, da bi sistem ponazoril državne karakteristike in 

prednosti, kot to zahteva Kjotski protokol. Poleg tega, lahko Države članice (i) začasno 

izključijo instalacije, ki že omejujo svoje emisije v skladu z drugimi državnimi politikami STI 

EU; in (ii) v primeru višje sile, določenim instalacijam dodelijo dodatne vrednosti. 

                                                  
21 Prosimo, poglejte smernice spremljanja in poročanja, ki jih je izdala Komisija v Odločbi 2007/589/ES, ki so bile 

kasneje dopolnjene (MRG) in ki med drugim določajo blažje zahteve za spremljanje majhnih instalacij in 
manjših onesnaževalcev. 

22 Med drugim si, prosimo, poglejte Sporočile Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu o Rezultatih revizije 
Strategije Skupnosti za zmanjšanje CO2-emisij iz potniških in lahkih tovornih vozil, COM(2007) 19 konec. 

23 Komisija se je v svojem predlogu za dopolnitev Direktive o Eurovinjeti (COM(2008) 436 konec/2) s podobnimi 
argumenti odločila, da trenutno ne bo vključila plačilnega CO2 elementa v cestnine – v čakanju je nadaljni 
razvoj vključitve CO2 elementa v obračunavanje goriva, kot to predvideva predlog Komisije za revizijo trenutne 
Direktive o Obračunanju Energija, COM(2011) 169/3. 
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Kar se zadeva dodelitvene metodologije, Direktiva 2003 Državam Članicam dopušča 

možnost, da preko avkcije dodelijo le omejeno št. dovolilnic. Ker je bilo smatrano, da je 

operaterjem potrebno pomagati pri prilagoditvi na nov sistem tako, da se najprej upoštevajo 

stroški, ki jih bodo imela obstoječa podjetja v prvi fazi, je bila za prvo metodologijo dodelitve 

izbrana prosta dodelitev, saj to bistveno zmanjša stroške usklajevanja. Iz istega razloga bo 

brezplačna dodelitev dajatev v veliki meri obstajala tudi v tretjem trgovskem obdobju. 

3. Nova Direktiva: pravni okvir od leta 2013 dalje 

Nova Direktiva je eden od štirih pravnih besedil t.i. Podnebno-energetskega svežnja, ki je 

bil sprejet junija 2009. 

V Oceni Vpliva, ki spremlja Predlog za Pondebno-energetski sveženje, je Komisija izjavila, 

da morajo instrumenti, sprejeti v okviru kakršenikoli politike podnebnih sprememb (i) biti 

stroškovno učinkoviti, (ii) upoštevati raznolikost okoliščin Držav Članic, (iii) biti fleksibilni 

tako, da lahko operaterji izberejo najcenejšo opcijo, (iv) operaterje je potrebno zaščiti od 

tveganja selitev virov CO2, (v) zmanjšati stroške operaterjev za doseg ciljev, (vi) in da ne 

smejo izkrivljati gospodarskih odločitev24. 

Največja sprememba, ki jo prinaša Nova Direktiva, je prehod na popolnoma usklajen 

sistem na nivoju EU. Kljub temu se smatra, da je takšna uskladitev izvedljiva le zato, ker je 

vzpostavljena na nivoju EU in šele po obdobju osmih letih. Poleg tega bi posledice 

takšnega usklajevanja ublažile spodaj opisane izjeme. Glavne spremembe, ki jih 

predvideva Nova Direktiva so: (i) manjše povečanje obsega STI EU, ki pa še vedno ne bo 

vključevalo prometnega sektorja; (ii) opcija Držav Članic, da iz obsega STI EU izvzamejo 

manjše operaterje; (iii) uvedba usklajevalnih predpisov o uporabi emisijskih dobropisov iz 

Mehanizma Čistega Razvoja (MČR) in projektov Skupne Implementacije (SI), z namenom, 

da bi se zmanjšali letni stroški usklajevanja operaterjev; (iv) uvedba enotne zgornje meje za 

celotno območje Evropske Unije; (v) uvedba predpisov za popolno uskladitev o dovolilnicah 

emisij. 

Glede na usklajevanje dodelitvenih predpisov, je celotna avkcija dodeljena le za električne 

generatorje in sektor zajemanja ter skladiščenja ogljika (»ZSO«), saj lahko ti sektorji 

povečane stroške CO2 prenesejo na svoje potrošnike. Glede na druge zajete sektorje Nova 

Direktiva predvideva progresivne faze avkcije. Zato bo velika večina dovolilnic še vedno 

izdana brezplačno. Pravzaprav so evropske institutcije mnenja, da je še vedno preveč 

problemov, ki morajo biti rešeni, preden se avkcija lahko smatra kot učinkovit instrument: (i) 

proizvodni sistemi in njihova oprema še vedno niso dovolj učinkoviti, iz okoljevarstvenega 

vidika; (ii) fenomen selitve virov CO2, še zlasti dokler sistem ni vzpostavljen na svetovnem 

nivoju;  (iii) avkcijski sistem različno vpliva na položaj operaterjev z visokimi ublažitvenimi 

stroški.  Z namenom, da bi podrobneje obravnavali vsa zgornja vprašanja, Nova Direktiva 

predvideva možnosti za odstop od avkcijskih predpisov. Med njimi je tudi možnost, da 

                                                  
24 Glejte Oceno Vpliva Evropske Komisije. Dokument je priložen Svežnju Implementacijskih ukrepov za cilje EU 

na področju pondebnih spremeb in obnovljive energije za leto 2020 z dne 23. januarja 2008, SEC(2008) 85/3. 
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sektorji, ki so izpostavljeni selitvi virov CO2 (i) prejmejo brezplačne dodatke na podlagi 

ambicioznih meril in (ii) pomožne finančne ukrepe. 

Nova Direktiva in sprejete odločbe ter predpisi Komisije tvorijo stroge predpise 

usklajevanja, ki predvidevajo avkcijo dovolilnic25 in transnacionalno brezplačno dodelitev26. 

Kar se zadeva slednjih, izbrani sistem meril ne predvideva vnaprejšnjega določanja 

absolutne zgornje meje. Namesto tega določa vzpostavitev splošnega standarda 

zmogljivosti, na podlagi katerih so merjene zmogljivosti instalacij.  

4. Letalski sektor v STI EU: pravni okvir od leta 2012 dalje 

Razširitev obsega STI EU na letalski sektor temelji na postavki, da takšna širitev v 

primerjavi z drugimi možnosti prinaša enake okoljevarstvene učinke z manjšimi stroški. 

Predpisi in odstopanja, ki jih predvideva Nova Direktiva in vse s njimi povezane določbe, so 

veljavne tudi za Letalski sektor. Priloga I Letalske Direktive med drugim predvideva številne 

izjeme z namenom, da bi pravično razbremenili manjše onesnaževalce in operaterje, ki 

letijo preko najbolj oddaljenih regij sistema. V skladu z Letalske Direktivo je pravzaprav 

pomembno, da se izognemo nesorazmernemu administrativnemu bremenu majhnih 

onesnaževalcev ter da se odstranijo »kakršnikoli problemi dostopnosti in konkurenčnosti za 

najbolj oddaljena območja Skupnosti« ter njihovih sosednjih regij. Ker se sistem brezplačne 

dodelitve smatra kot edina izvedljiva alternative iz vidika politične spremeljivosti za prvo leto 

uvedbe trgovskega sistema, bo velik delež dovolilnic dodeljen brezplačno tudi letalskim 

prevoznikom. Letalska Direktiva kot pomoč operaterjem predvideva možnost nakupa 

dovolilnic od industrijskih obratov, ki so zmanjšali svoje emisije. 
  

                                                  
25 Glejte Uredbo Komisije (EU) Št. 1031/2010, t.i. “Avkcijska Uredba”. 
26 Glejte Sklep Komisije Št. 2011/278/EU. 



 

21/154 

Poglavje 2: Mednarodno pravo  

Na mednarodnem nivoju, so najpomembnejši predpisi za kakršnokoli uvedbo instrumentov za 

upravljanje TT prometa, ki vpliva na mednarodni cestni prevoz z alpski regiji, veljavna zakonodaja 

STO, Alpska Konvencija in njen Prometni protokol ter EU-Švicarski Prometni Sporazum  

A. Cestni prevozi v okviru zakonodaje STO  

Med različnimi sporazumi, ki tvorijo zakonodajo STO, so za mednarodni cestni tovorni 

promet še zlasti pomembni GATT in GATS predpisi. GATT predpisi se osredotočajo na 

vpliv ukrepov na blago, GATS pa na vpliv ukrepov na storitve oz. na vpletene ponudnike 

storitev. Področja uporabe obeh večstranskih sporazumov se lahko prekrivajo, zaradi česar 

je pomembno omeniti, da nobeden od njiju ne prevlada na drugim, temveč da se lahko 

njuni vidiki pregledovanja razlikujejo.27  

Ta razlika izhaja deloma iz različnih zasnovnih pristopov obeh sporazumov: pravice, 

dodeljene s predpisi GATT so lahko omejene le na podlagi posebnih utemeljitev, medtem 

ko je po predpisih GATS dostop do trga odvisen od obveznosti posameznih držav, kar je 

tudi ena od glavnih značilnosti GATS. Slednje pomeni, da ni potrebna nikakršna utemeljitev 

omejitve, če se država ni zavezala k odprtju svojega prometnega trga za tranzitni promet. 

I. GATS režim o mednarodnih prevoznih storitvah 

Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS) je večstranski sporazum STO. GATS 

vsebuje osnovne predpise o mednarodni trgovini storitev. Njegov cilj je spodbujanje 

mednarodne trgovine s storitvami in odstranjevanja s tem povezanih ovir. GATS zajema 

vse vrste storitev, vključno z storitvami cestnih tovornih prevozov. 

GATS deluje na podlagi štirih načinov izvajanja storitev: prekomejne izvedbe, poraba v 

tujini, trgovska prisotnost in gibanje fizičnih oseb. Za vsako storitev lahko stranki izberete 

enega od teh štirih načinov in na podlagi te izbire določite stopnjo liberalizacije za to 

storitev. Kot članice GATS-a, države niso zavezane k določeni stopnji liberalizacije, temveč 

se lahko svobodno odločajo za katerikoli način izvajanja storitev, brez da bi morale 

utemeljiti dejstvo, da ne odprejo svojih storitvenih trgov. 

V skladu z GATS si država, tudi če se odloči odpreti svoj domači storitveni trg tujim 

dobaviteljem, pridržuje pravico do vzpostavitve kvalifikacijskih zahtev, da bi vzpostavila 

standarde, ki zagotavljajo zdravje in varstvo potrošnikov, ter da bi uvedla nove predpise za 

doseg drugih ciljev te politike. Glavno načelo je, da gostujoča država tujega dobavitelja ne 

sme obravnavati bolje kot njegovo konkurenco, t.j. drugega tujega dobavitelja. 

Kar se zadeva cestno prevoznih storitev, se nobena od Držav Udeleženl Zurichškega 

Procesa ni zavezala k liberalizaciji trga cestno prevoznih storitev za prekomejne cestne 

prevoze. Namesto tega velja več različnih režimov: Dostop do trga prekomejnih prevoznih 

                                                  
27  Pritožbeni Organ, Evropske Skupnosti – Režim Uvoza, Prodaje in Distribucije Banene, Poročilo z dne 

9.septembra 1997, WT/DS27/AB/R, 221.odstavek. 
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storitev lahko za prevoze znotraj Unije urejajo že omenjene licence Skupnosti, sicer pa 

veljajo več ali dvostranski sporazumi. Takšni sporazumi načeloma temeljijo na letnih 

kvotah, ki omejujejo št. pooblaščenih poti. Takšen sistem kvot je bil npr. predstavljen na 

Evropski Konferenci Ministrov za Promet (ECMT) in je veljaven tudi po spremembi 

organizacije v Mednarodni Prometni Forum (MPF).28 

II. Varovanje mednarodnega trazitnega prometa glede na GATT omejitve 

V. člen GATT določa svobodo tranzita preko teritorij Članice STO in opredeljuje dajatve, 

predpise in formalnosti, ki jih Članica lahko uvede za tranzitni promet, ki je definiran v 1. 

odstavku.29 Cilj teh predpisov je zagotoviti prost mednarodni pretok blaga brez omejitev na 

meji oz. na poti do njegovega končnega cilja. Svoboda tranzita zahteva razširitev 

neomejenih prehodov na najpomembnejših mednarodnih tranzitnih poteh. 

Primeren je bližji vpogled v področje uporabe V. člena GATT, ki se nanaša na instrumente 

upravljanja prometa, saj so vse prevozne operacije v samem jedru storitve. Lahko bi trdili, 

da katerikoli instrument, ki ureja te storitve, spada v področja GATT in ne v področja V. 

člena GATT, saj se le ta ne nanaša na prevoz kot takšen, temveč le na prevoženo blago. 

To mnenje podpira vidik V. člena GATT, ki se osredotoča na carinske obveznosti in 

carinjenje in sicer tako, da iz teh obveznosti izvzame tranzitni promet. Po drugi strani pa ni 

moč ignorirati nejasnosti nekaterih GATT predpisov, kot sta npr. člena III in V, ki se prav 

tako nanašata na sam prevoz. 

Tudi cestni tovorni promet je lahko smatran kot predmet predpisov teh GATT.30  Zato 

menimo, da so GATT predpisi pomembni za sledečo pravno analizo instrumentov 

upravljanja TTC prometa, zaradi česar bodo podrobneje opisani v nadaljevanju. 

V. člen GATT države podpisnice zavezuje k ne-oviranju tranzitnega prometa z 

nepotrebnimi omejitvami ali zamudami; poleg tega je tranzitni promet izvzet iz carinskih 

obveznosti, tranzitnih obveznosti in drugih dajatev, obračunanih zaradi tranzita, vendar pa 

lahko tranzitno območje uveljavlja prometne stroške oz.  stroške, ki so sorazmerni z 

upravnimi stroški tranzita oz. z stroški izvršenih storitev (3.odstavek). Poleg tega morajo biti 

vse dajatve povezane s tranzitom oz. s stroškom izvršene storitve (3.odstavek). 

 

V nadaljevanju morajo biti vse dajatve in uredbe, ki jih določajo Članice, smiselne, pri 

čemer morajo upoštevati prometne pogoje (4.odstavek), in morajo biti nediskriminatorne 

                                                  
28  Cfr. pod 2. Delom 2 D Poglavja. STO je sprejela takšne okvite v okviru GATT (glejte WTO Sporočila iz Ozadja 

Sekretarijata za Storitve Cestnega Tovornega Prometa, S/C/W/324 z dne 29.oktobra  2010, pp. 21 in sled.). 
29  V edinem sprejetem poročilu, ki tolmači predpise V. člena je WTO Organ za Reševanje Sporov preučil opcijo, 

da mora zakonodaja Države Pogodbenice uvesti obveznosti pretovarjanja blaga z namenom, da bi 
nadaljevala mednarodni transit, kar je v nasprotju z 1.odstavkom V. člena (Colombia – Indicative Prices and 
Restrictions on Ports of Entry, Poročilo o Arbitraži z dne 27. aprila 2009, WT/DS366/R, odstavek 7.417). 

30 Podobno mišljenje je podano v WTO Sporočila iz Ozadja Sekretarijata za Storitve Cestno Tovornih Prevozov, 
S/C/W/324 z dne 29.oktobra 2010, p. 4; tudi Valles, v: Wolfrum, WTO – Trgovina Blaga (2011), 12.odstavek 
V. člena. 
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(5.odstavek). Ker ne obstaja jasna definicija, kaj pomeni »smiselne prevozne dajatve«, bi 

lahko smatrali kot takšne vse dajatve, ki jih tržišče prenese kot smiselne.31  

2. odstavek V. člena GATT dopolnjuje zahteve o svobodi tranzita tako, da uresničuje 

načelo ne-diskriminacije saj zahteva, da se ne delajo razlike na osnovi zastav plovil, mesta 

izvora, odhoda, vstopa, izstopa ali cilja, oz. na osnovi drugih okoliščin, ki se nanašajo na 

lastništvo blaga, plovil ali drugih načinov prevoza. 

XI. člen GATT določa obveznosti Držav Članic, da se vzdržijo uvajanja prepovedi ali 

omejitev, razen dajatev in dajatev za uvoz ter izvoz blaga. To vključuje omejitve na uvoz in 

izvoz, ki veljajo na mejah, kot tudi tiste, ki veljajo na vseh preostalih prometnih poteh.32  

Zato si tako V. kot tudi XI. člen GATT prizadevata za prost pretok blaga, bodisi v tranzitu 

bodisi v uvozu ali izvozu. Posledično, se vse kvantitativne omejitve, ki imajo omejujoč 

učinek na splošni pretok blaga, smatrajo kot nasprotujoče tistim predpisom GATT, za 

katere se pričakujejo dodatne utemeljitve. Obseg uporabe XI. člena GATT pa ni tako 

obširen kot obseg uporabe 34. člena PDEU, saj ne vključuje ukrepov, ki imajo »le« 

enakovreden učinek na kvantitativne omejitve. 

Vsakršen ukrep, ki nasprotuje načelom GATT, mora biti utemljen v skladu z XX. členom 

GATT. Kot splošno načelo velja, da je takšna utemeljitev mogoče če, če uvedba takšnega 

instrumenta ne vodi do abritražne diskriminacije med državami, kjer prevladajo isti pogoji 

oz. gre za prikrito omejitev trgovanja. Izjeme iz XX. člena GATT so torej razpoložljive le za 

sorazmerne ukrepe.33 Podobno kot v skladu z zakonom Evropske Unije, je omejitveni ukrep 

lahko smatran kot potreben in kot takšen, utemeljen v tem Členu, če na voljo ni nobenega 

drugega ukrepa, ki bi bil lahko uveden namesto tega in ki ni oz. je manj neskladen z 

drugimi GATT predpisi. 

Poleg tega, mora biti za utemeljitev instrumenta njegova uvedba potrebna za zaščito 

človeškega, živalskega ali rastlinskega življenja ali zdravja (XX. člen (b) GATT). Instrument 

je utemeljen, če je (i) uveden kot ukrep za ohranjanje omejenih naravnih virov in (ii) če so 

takšni ukrepi učinkoviti v sklopu z omejitvami domače proizvodnje oz. potrošnje (XX. člen 

(g) GATT). Omejeni viri vključujejo naravno okolje, saj mora biti ta izraz tolmačen v skladu 

z trenutnimi problemi skupnosti narodov na področju zaščite in varstva okolja.34 

Olajšanje trgovanja je ena od tematik, o kateri se trenutno pogajajo Članice STO. V teh 

pogajanjih morajo Članice STO pojasniti in izboljšati, med drugim tudi pomembnejše vidike 

V. člena GATT. Obstajajo različni predlogi za pogajalsko besedilo, na podlagi katerega bi 

se spremenila obseg tega člena ter definicija tranzitnega prometa.35 Med njimi so npr. 
                                                  
31 Valles, in: Wolfrum, WTO – Trgovina z Blagom (2011), 19. in njemu sledeči odstavki V. člena. 
32 Cfr. WTO Organ za Reševanje Sporov India – Measures Affecting the Automotive Sector, Report of the Panel 

z dne 21. Decembra 2001, WT/DS146/R, WT/DR175/R, odstavek 7.254 in sled., z nad. referencami. 
33 Pritožni Organ, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Poročilo z dne 12. 

oktobra 1998, WT/DS58/AB/R, 156. odstavek. 
34 Cfr. Pritožni Organ, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Poročilo z dne 

12. oktobra 1998, WT/DS58/AB/R, 129. odstavek. 
35 Cfr. Prečiščeni Osnutek pogajalskega Besedila z dne 7. oktobra 2011, TN/TF/W/165/Rev.11. 
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predlogi za uvedbo tranzitne dokumentacije, ki bi Državam Članicam omogočala uvedbo 

tranzitnih kvot, ki bi izpolnjevale svoje cilje na podlagi modalne porazdelitve;36 takšne 

spremembe bi omejile svobodo tranzitnega vstopa. Kar se zadeva sprejemljivih dajatev 

tranzitnega prometa, se pogajalni predlogi razvijajo v različnih smereh: nekateri predlogi 

določajo vzpostavitev posebnih parametrov za omejitev dajatev na približne administrativne 

stroške oz. na stroške izvršenih tranzitnih storitev. Drugi predlogi sestojijo iz uvedbe 

možnosti obdavčenja tranzitnih dajatev in dajatev. 

Nasprotno pa ni jasno, ali se katerikoli predlog izrecno ukvarja z vprašanjem pojasnjevanja 

izraza »prevozna dajatev« iz 3.odstavka V. člena GATT na ravni dopustne vključitve 

zunanjih stroškov v cestne dajatve brez nadaljnega zatekanja k XX. členu GATT. 

B. Podobni cilji Alpske Konvencije in Prometnega protokola 

Alpska Konvencije je mednarodna pogodba o zaščiti in trajnostnem razvoju Alp, ki jo je 

podpisalo osem držav37 in EU; Prometni protokol so podpisale vse Pogodbene Stranke, 

vendar pa ga Švica, Italija, Monako in EU še vedno niso ratificirale. To pomeni, da v teh 

državah in v Uniji protokol ni pravnomočen, lahko pa se na njega sklicujemo pri tolmačenju 

dejanj, ki so v povezavi v prometom.38 

Cilji in načela Alpske Konvencije, ter še zlasti Prometnega protokola, so v glavnem 

usklajena z cilji in načeli Spremljanja Zurichškega Procesa.39 Kar se zadeva področja 

prevozov je cilj Konvencije zmanjšanje negativnih učinkov in nevarnosti medalpskega in 

prekoalpskega prometa na podlagi prenosa tovornega prometa iz ceste na železnice, in še 

zlasti z izgradnjo ustrezne infrastrukture in z uvedbo incentivov, ki so v skladu z tržnimi 

načeli. 

Skladno s tem, Prometni protokol služi kot okvir za vse načine prevoza, z namenom, da bi 

zagotovil trajnostno mobilnost in zaščito okolja, ki bi temeljita na načelu previdnosti, 

preprečevanja in na načelu »onesnaževalec-plača«, kar pa so pravzaprav enaka načela 

kot tista, določena v 2.odstavku 191. člena PDEU.  

V skladu s protokolom se Pogodbene Stranke zavežejo k spodbujanju trajnostne prometne 

politike, ki bi med drugim (i) zagotovila medalpski in transalpski promet v ugodnih 

gospodarskih pogojih na osnovi povečanja učinkovitosti transportnih sistemov in 

spodbujanja okolju prijaznih načinov prevoza, ki so ugodnejši iz vidika naravnih virov, (ii) 

zagotavljala lojalno konkurenco različnih načinov prevoza. Če smo natančnejši, bi zaradi 

zagotavljanja trajnosti, Pogodbene Stranke zavezala k upravljanju transporta, ki med 
                                                  
36 Cfr. Bizumuremyi E., WTO Negotiations on Trade Facilitation, Enhancing The Africa’s .Delaicipation In The 

WTO Negotiations, Expert Meeting Nairobi, 7-8.september 2009 Organizacija UNECA, pp. 10 in sled..; 
Czapski W., Freedom of Transit in Light of the Report by the WTO Dispute Settlement Body, IRU Dinner for 
the Missions Accredited to WTO, Ženeva 2009, pp. 6 in sled. 

37 Npr. Avstrija, Francija, Nemčija, Italja, Lihtenštejn, Monako, Slovenija in Švica. 
38 Cfr. Mnenje Splošnega Advokata Jacobs z dne 11.julija  2002, Primer C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I-

05659, 3.odstavek, 108. 
39 Skupni temelj obeh iniciativ je izrecno obrazložen v “Akcijskem Načrtu Podnebnih Sprememb v Alpah”, ki je bil 

sprejet na x. Alpski Konferenci. 
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drugim (i) optimizira uporabo obstoječih transportnih sistemov in infrastruktur v Alpah in ki 

zunanje ter infrastrukturne stroške obračunava onesnaževalcem glede na količino 

povzročene škode; (ii) spodbuja prevoz blaga z okolju prijaznejšimi načini prevoza ter s 

pomočjo intramodelarnega transportnega sistema. 

Pogodbene Stranke se prav tako strinjajo z uvedbo načela »onesnaževalec plača« ter se 

zavezujejo, da bodo podpirala razvoj in uporabo sistema za obračun infrastrukturnih ter 

zunanjih stroškov, ki bi vplival na usmerjanje transporta tako, da bi pri tem upošteval 

dejanske stroške različnih načinov prevoza. Zadani cilj je, da se postopoma uvede 

obračunski sistem za vsak način prevoza, ki bi dejanske stroške pokrival na pravičen način. 

C. EU-Švicarski Prometni Sporazum 

EU-Švicarski Prometni Sporazum (SR 0.740.72) določa načelo svobodne izbire načina 

prevoza (2.odstavek 1.člena in 2.alineja 32.člena), prepoved kvantitativnih omejitev 

(3.alineja 32.člena) ter načelo ne-diskriminacije (3.odstavek 1.člena). V nadaljevanju, 

vsebuje tudi načelo sorazmernosti pri obračunu prevoznih dajatev, prepoved enostranskih 

kvantitativnih omejitev (32.člen) ter izčrpen sklop predpisov za uvedbo in obračun cestnih 

dajatev. Cestne dajatve so v okviru Sporazuma splošno definirane kot dajatve na vozila, 

dajatve na gorivo in dajatve za uporabo cestnega omrežja (2.odstavek 38.člena). Od 

1.januarja 2005, je Švica uvedla dajatev na vozila, ki se razlikuje glede na načela iz 

Sporazuma. Stopnja obračuna je bila ena glavnih vzrokov nesporazumov med pogajanji40,  

saj maksimalna dajatev za prehod Alp v najbolj onesnaženi kategoriji ne bi smela presegati 

CHF 380 (4.odstavek 40.člena). Delež, manjši ali enak 15% te dajatve lahko tvorijo 

cestnine za uporabo posebne Alpske infrastrukture (5.odstavek 40.člena). 

Skupni Odbor maksimalno stopnjo dajatev vsaki dve leti pregleda in prilagodi glede na 

stopnjo inflacije v Švici (42.člen). Na koncu Sporazum dopušča možnost internalizacije 

zunanjih stroškov pri obračunu dajatev cestnega prometa (37.člen). 

Načelo svobodne izbire načina prevoza je izredno omejeno. V primeru, da sploh ima 

kakršenkoli pravni pomen, dodeljuje le pravico do izbire raznolike ampak že obstoječe 

prometne infrastrukture. Načelo torej nima pravnega pomena, ki bi presegal načelo 

sorazmernosti.41 

Maksimalna dajatev za tranzitno pot preko Alp, ko je določena v Sporazumu, je obvezna v 

vsakem primeru. Švica za prekoalpski promet ne sme obračunavati višjih dajatev, kot to 

dovoljuje Sporazum. V skladu s sklepom Švicarskega Vrhovnega Zveznega Sodišča, 

dejansko veljavna maksimalna dajatev ne presega skupnega zneska, ki ga je potrdil Skupni 

Odbor. Ker je dejanska dajatev CHF 290, ostaja torej majhna razlika med maksimalnim 

zneskom, ki znaša CHF 325. 

                                                  
40 Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, pp. 1213, 1217. 
41 Epiney, A. / Heuck, J., The Swiss Approach to Mountain protection and its relation to European law: comple-

mentarities or conflict? IV.4.a; Weber, R., Gutachten Alpentransitbörse (2007), pp. 4 in sled. 
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D. Ostali pomembnejši mednarodni in večstranski sporazumi 

Sporazum Evropskega Gospodarskega Prostora (SEGP) acquis communautaire EU razširi  

na Države Članice EGP. Večina zakonov Evropske Unije, ki so pomembni za uvedbo teh 

instrumentov, velja tudi v EGP, vključno z primarnimi zakoni EU. Dokler Skupni Odbor EGP 

(98. in 102. člen SEGP) v celoti ne sprejme sekundarnega zakona EU, je za poglavitni 

pravni okvir za težko tovorna vozila pomeben EGP. To zadeva še zlasti prost pretok blaga 

(11.člen SEGP), Uredbo Sveta (ES) Št. 1072/2009 in Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti. 

Evropsko Združenje za Prosto Trgovino (EFTA) je prosto trgovsko območje prostega 

pretoka blaga v skladu z XXIV.členom GATT. Isto velja za vse sporazume o prosti trgovini, 

ki jih je EFTA sklenila z Državami Nečlanicami. Zato morajo ti sporazumo spoštovati 

splošne pogoje držav podpisnic GATT. Ti sporazumi o prosti trgovini morajo biti tolmačeni v 

skladu z zgoraj omenjenimi načeli GATT; posledično se morajo upoštevati tudi druge 

zgornje navedbe. 

Mednarodni Prometni Forum (ITF) je odgovoren za prevozne dovolilnice, s katerimi je 

začela Evropska Konferenca Ministrov za Promet (EKMP).Te prevozne dovolilnice so 

večstranske dovolilnice za mednarodni prevoz blaga po cesti. Kvota je enaka številu 

dovolilnic, ki so na razpolago vsako leto Državam Članicam EKMP. EKMP dovolilnice so 

pomembne za mednarodni cestni tovorni prevoz med EKMP Državami Članicami, če ena 

od držav ni Država Članica Evropskega Gospodarskega Prostora oz. ni Švica. Za razliko 

od njih, Dovolilnice Skupnosti zagotavljajo dostop do trga cestnega prevoza blaga, ki se 

nanaša na mednarodne prevoze med samimi Državami Članicami EGP kot tudi na prevoze 

med Državami Članicami EU in Švico. 

Stabilizacijsko-Pridružitveni Sporazumi (SPS), sklenjeni med EU in državami Zahodnega 

Balkana, temeljijo na postopni uvedbi prosto trgovinskega območja in reform za doseganje 

standardov EU, na podlagi prizadevanja za zbliževanje z EU. Sporazumi se osredotočajo 

na glavne elemente notranjega trga EU, med katerimi sta tudi prost pretok blaga in skupna 

prometna politika. SPS so zasnovani za posebne okoliščine vsake države. Kljub temu pa 

mora vsak sporazum stremeti k doseganju skupnega cilja formalne združitvije z EU, ki sledi 

tranzicijskemu obdobju na podlagi uvedbe enakih glavnih obveznosti. 

Kar se zadeva prevozov, SPS Zahodnemu Balkanu med drugim predvideva tudi neomejen 

dostop preko tranzitnih poti do Unije. Sporazumi določajo, da če Unija uvede pravila za 

zmanjševanje onesnaženosti, ki jo povzročajo TTV, registrirana v EU, da se bo podoben 

režim uvedel tudi na TTV, registrirana v Državah Pogodbenicah, ki želijo krožiti v Uniji. 

Stranki se bosta vzdržali enostranskih ukrepov, ki bi lahko predstavljali diskriminacijo med 

prevozniki ali vozili iz Unije ali Zahodnega Balkana. Vsaka Stranka bo ukrepala, kot je 

potrebno, da bi olajšala cestni prevoz. Poleg tega bodo Stranke razvile sisteme za 

upravljanje dostopa do trga cestnih prevozov v prihodnosti. Na koncu in kar se tiče 

cestnega prevoza, bodo Stranke dosegle sporazum o progresivnem, usklajenem 

obračunanju težko tovornih vozil ter cestnin in drugih dajatev za prevozne operacije z 

namenom, da bi odstranili izkrivljanje konkurence in diskriminacijo potrošnikov. SPS 
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sporazumi, in povezana strategija EU, navedena v Beli knjigi 201142, služijo za razvoj še 

tesnejšega okvirnega sodelovanja pri širitvi prevozne in infrastrukturne politike Unije na 

sosednje države z ciljem boljše tržne integracije. 
 

Če povzamemo, ti sporazumi na osnovi uvajanja posledično zrcalijo dolžnosti Držav Članic 

v okviru primarnega in sekundarnega zakona Unije, vendar pa ne prekoračijo tovrstnih 

zakonskih predpisov. 
  

                                                  
42 Bela Knjiga “Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient 

transport system”, COM(2011) 144 konč. 
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Poglavje 3: Državni zakoni Sodelujočih Držav  

Glede na njegove mednarodne dimenzije, so glavna načela in poglavitni režimi TT prometa 

obravnavani in določeni tako na evropskem kot mednarodnem nivoju. 

TT promet danes v veliki meri ureja zakonodaja Evropske Unije, ter mednarodne pogodbe in 

sporazumi, opisani v prehodnih poglavjih – pri čemer so diskrecijska svoboda in preostale 

pristojnosti državnih zakonodaj omejene na vidno uvajanje enostranskih ukrepov. 

Pri tem mora uvedba instrumentov za upravljanje težko tovornega prometa upoštevati 

pomembnejše zakonske predpise in načela šestih Držav Članic, ki sodelujejo v Spremljanju 

Zurichškega Procesa ter ustrezno državno zakonodajo, ter veljavne koncesijske sisteme in 

dvostranske sporazume. Upoštevajoč posebna navodila Svetovalnega odbora glede državnih 

posebnosti in/ali razhajajočih interesnih območij, ki su uztrezno pojasnjena v Poročilu, so v 

nadaljevanju navedeni pomembnejši državni predpisi večjega pomena – s tem je tudi zaokrožen 

pregled veljavnega pravnega okvirja. 

A. Avstrija 

I. Ustavne Pravice  

1. Svoboda poklica  

6.člen Osnovnega Avstrijskega Zakona 1867 (Staatsgrundgesetz, StGG) varuje svobodo 

poklica, saj ščiti vse vrste gospodarskih in dobičkonosnih dejavnosti od vpletenosti države. 

Na podlagi prepovedi diskriminacije 18.člena PDEU se ta osnovna pravica nanaša na vse 

državljane Unije. Omejitev proste uporabe alpskih tranzitnih poti bi kršila svobodo poklica. 

Z namenom, da bi pravno ocenili ta omejitveni ukrep, je pomembno preveriti, ali omejuje 

vstop v poklic oz. le njegovo opravljanje. 

Kršitve osnovnih pravic morajo temeljiti na parlamentarni listini. Instrument, ki krši svobodo 

poklica so dovoljene le, če so potrebne iz vidike javnega interesa in če so ustrezne ter 

primerme za doseganje skupnih ciljev. 

Pri ocenjevanju omejitvenih ukrepov, Ustavno Sodišče zakonodajalcu dodeljuje visoko 

diskrecijsko raven. Uvedba koncesijskega sitema za tranzitni alpski promet  npr. spodbuja 

menjavo prometa iz cestnega na železniški. Ustavno Sodišče je kot vreden cilj potrdilo 

operativno zmogljivost in dobičkonostnost Avstrije Zvezne Železnice. Železniški prevoz 

blaga na različne načine povzroča bistveno manj onesnaženosti (onesnaževanje zraka z 

emisijami škodljivih substanc, z hrupom, zdravstvena tveganja) kot uporaba težkih tovornih 

vozil.43 

                                                  
43 Sklep Ustavnega Sodišča Št. 11483/1987. 
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2.  Načelo ne-diskriminacije in sorazmernosti 

Avstrijsko načelo nediskriminacije (7.člen Zvezne Ustavne instrumenta, 2.Člen StGG, 

66.člen Pogodbe St.Germain Treaty) države poziva, da enake stvari obravnavajo enako, 

različne pa različno, kar je odvisno od značaja stvari, ki jo obravnavamo. Avstrijska ustavna 

teorija dodatno podaja splošno načelo objektivnosti načela ne-diskriminacije.44 

Načelo sorazmernosti daje zakonodajalcu običajno veliko prostora za njegovo tolmačenje, 

vendar pa kljub temu zahteva ustreznost, potrebnost in primernost ukrepov. Ustavno 

Sodišče zavrača obdijanje načela enakovrednosti. Tudi za avstrijsko ustavno pravo je 

značilno, da načelo sorazmernosti ni pomembno za javne davčne dajatve, ki so 

organizirane kot zasebne dajatve. 

3. Pravica do premoženja  

5.člen StGG in 1.člen Protokola Št. 1 ESČŠ varujeta pravico do premoženja. Pravica do 

premoženja je lahko kršena, če javna zakonska listina odreja obveznosti plačila.45 Dajatve 

so prepovedane, če imajo »«učinke zaplembe«46 kar pomeni, da predstavljajo preveliko 

breme obračunane osebe in zaradi tega ogrožajo njegov finančni položaj.47 

II. Zakonske instrumenta na področju cestnih prevozov 

Zvezni Cestni Zakon (Bundesstraßengesetz) zagotavlja javni dostop do cest. 

Obračunavanje cestnin ali uporabniških dajatev ne krši načela javnega dostopa, saj 

odredba takšnih plačilnih obveznosti ne zadeva dovoljenja za uporabo cest,48 medtem ko bi 

predpisi o dodelitvi pravic do uporabe cest kršili garancijo javnega dostopa.  

Avstrijski cestninski sistem, ki v osnovi temelji na Zveznem Cestninskem Zakonu 

(Bundesstraßen-Mautgesetz, BStMG),  določa dolžnost plačila cestnine za uporabo 

zveznih cest za voznike motornih vozil in imetnike licenc (Sekcija 1 in 4 BStMG). Zvezni 

Cestninski Zakon, ki pravzaprav uvaja Direktivo 1999/62/ES, predvideva obračunavanje 

cestnin na osnovi razdalje in časa uporaba, v obliki uporabniških dajatev. Težka tovorna 

vozila, ki tehtajo več kot 3,5 tone morajo plačati cestnino na osnovi razdalje (Sekcija 6 

BStMG). Družba z Omejeno Odgovornostjo Motorway and Clearway Financing  (ASFINAG) 

ima pravico do uporabe vseh zveznih cest.49  

Kar se zadeva trgovine z emisijami v borbi z CO2 emisijamije STI EU v Avstrijsko 

zakonodajo uveden z Instrumentovo o Izpustnih Certifikatih (Emissionszertifikategesetz), ki 

                                                  
44  Predstavitveno: Berka, W., Die Grundrechte (1999), p. 504. 
45 Temeljno: Sklep Ustavnega Sodišča Št. 1305/1930. 
46 Sklep Ustavnega Sodišča Št. 9750/1983. 
47 Korinek, K., in: Korinek, K. / Holoubek, M., B-VG, 5.člen StGG 41.odstavka. 
48  Mayer, T., in: Poier, K. / Wieser, B., Steiermärkisches Landesrecht (2010), Volume 3, 2010, p. 471. 
49 Sekcija 2 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997, Pravna Gazeta I Št. 113/1997, I.člen 
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je veljavna od meseca maja 2004, vendar pa ureja le posebne instalacije in se zaenkrat še 

ne nanaša na težko tovorni promet. 

B. Francija 

I. Ustava 

1. Svoboda gibanja  

Ustavno načelo svobode gibanja je del posameznikovih svoboščin, ki jih varuje 4.člen 

Deklaracije o Človeških Pravicah z dne 26.avgusta 1789 (DČP). Ustavno Sodišče je to 

načelo sprejelo kot načelo ustavne vrednosti.50 V skladu z njim ima vsak pravico do 

potovanje po teritoriju in do izstopa iz teritorija51. 

2. Svoboda trgovine in industrije  

Svoboda trgovina in industrije je del posamenikovih sloboščin, ki jih varuje 4.člen DČP. Ta 

svoboščina vključuje svobodo podjetništva, izkoriščanja in konkurence. Ustavno Sodišče je 

to načelo svobode podjetništva sprejelo kot načelo ustavne vrednosti.52 Nanaša se na 

možnost, da lahko kdorkoli ustanovi ali odkupi podjetje in v njem izvaja željene dejavnosti. 

3. Premoženjska pravica  

Premoženjska pravica je del posameznih svoboščin, ki jih varujeta 2. in 17. člen DČP. V 

skladu z 17.členom DČP, in ker je premoženje sveto in nedotakljivo načelo, nihče ne sme 

biti prikrajšan zanj, razen če je to zakonsko določeno zaradi javnega interesa in je hkrati 

predmet pravične in predhodne indemnizacije. 

4. Načelo enakosti  

Načelo enakosti je definirano v 1.členu DČP in v skladu z njim se vsi ljudje rodijo in so 

prosti ter imajo enake pravice. Družbene razlike lahko temeljijo le na skupni uporabnosti. 

II. Pomembni zakonski akti 

1. Cestni Zakonik in načelo brezplačnosti  

Kot splošno načelo je uporaba javnih cest brezplačna.53 Kljub temu in v skladu z Ustavnim 

Sodiščem, pa je lahko načelo plačevanja teh cest sprejeto z zakonom.54 

                                                  
50 Sklep št.79-107 DC z dne 12.julija 1979. 
51 Sklep št. 93-325 z dne 15.avgusta 1993. 
52 Sklep št. 81-132 DC z dne 16.januarja1982. 
53 To načelo se smatra kot “Principe Général du Droit”, t. j. načelo, ki ga lahko preseže edino zakon. CE, 22 janv. 

1991, Cne Bagnières-de-Luchon. 
54  Sklep št. 79-107 DC of 12 July 1979.  
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Načelo brezplačnosti ima nekaj izjem, ki so navedene v Cestnem Zakoniku (Code de la 

Voirie Routière) in povzete v Prilogi II tega Poročila. 

Dodatno omejitev načela brezplačnosti lahko najdemo v nedavno zasnovani eko taksi, ki 

velja za TTV, na podlagi katere se prevoznikom zaračuna uporaba avtocest in državnih 

cest, ki niso del koncesijskega omrežja javnih storitev (»Francoska Eko Taksa«).55 

2. Carinski Zakonik  

Predpisi Francoske Eko Taksa veljajo za celotne ozemlje, so del Carinskega Zakonika in 

stopijo v veljavo 31. decembra 2011.56 Francoska Eko Taksa velja za TTV z maso večjo od 

3,5 ton, ki krožijo po avtocestah in državnih cestah, z izjemo (i) cest, ki so že predmet 

cestnin in (ii) poti, ki ne pripadajo trans-evropskemu omrežju, ter na katerih je redek 

promet; prav tako velja za ceste, ki pripadajo lokalnim organom, v primeru da na njih 

obstaja tveganje preusmeritve prometa. 

3. Drugi zakonski akti 

Drugi instrumenti, ki smo jih obravnavali z namenom zakonske analize, so: 

 instrumenti, ki so Direktivo o Eurovinjeti prenesli v francosko zakonodajo, predvsem 

zakon št. 2010-788 z dne 12.julija 2010 (trenutno del člena L.119-5 in njemu sledečih 

členov Cestnega Zakonika), odlok št. 2008-411 z dne 29.aprila 2008; 

 instrumenti, ki so STI EU preneseli v francoski zakon (trenutno del člena L.229-5 in 

R.229-5 ter njima sledečih členov Okoljevarstvenega Zakonika). 

III. Odgovornosti proti drugim pravnim ustanovam  

Deli avtocestnega omrežja na teritoriju francoskih Alp delujejo v sklopu koncesijske 

pogodbe javnih del (concession de service public); običajno je upravitelj odgovoren za 

izgradnjo, financiranje, delovanje in vzdrževanje infrastrukture; plačilo dobiva iz cestnin, ki 

jih obračuna uporabnikom za infrastrukturne stroške. 

IV. Pomembni dvostranski sporazumi 

Za to analizo sta pomembni dve vrsti dvostranskih sporazumov: dvostranski sporazum, ki 

določa pooblastila in sistem kvot za uporabo cest z strani prevoznikov, ter mednarodni 

                                                  
55  27.člen Statuta z dne 5. januarja 27 2006 za poskusno aplikacijo v Alzaški regiji (Loi n°2006-10 du 5 janvier 

2006 relative à la sécurité et au développement des transports), in 153.člen Finančnega Zakona za 2009 (Loi 
n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009) na državnem nivoju. Slednji je že bil sprejet, 
vendar pa še ni implementiran. 

56  Sledeča zakonska analiza ne vključuje ze obstoječih predpisov Eko Takse, ki pred tem datumom veljajo 
posebej za Alzaško regijo.  
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sporazum med Francijo in Italijo za izgradnjo in delovanje prekomejnih predorov Frejus in 

Mont Blanc57. 

C. Nemčija 

I. Ustavno pravo  

1. Poklicna svoboda in utemeljene omejitve  

Med osnovnimi pravicami Nemškega Osnovnega Zakona (Grundgesetz, GG), je v skladu z 

12. členom GG poklicna svoboda izrednega pomena za analizo zakonske skladnosti 

instrumentov. V skladu z juridikcijo Zveznega Ustavnega Sodišča, pri obravnavi omejitev 

poklicne svobode, obstajajo trije nivoji: omejitve, ki se nanašajo bodisi na (višjo) stopnjo 

sprejema v poklic bodisi na (nižjo) stopnjo poklicne prakse, kjer so sprejemni pogoji prav 

tako (nižje) subjektivne ali (više) objektivne narave. Kar se zadeva možne utemeljitve 

omejitve, se ukrep višje stopenjske omejitve ujema z načelom sorazmernosti le, če 

predvidene nevarnosti ne morejo biti preprečene z ukrepom nižje stopnje. Kljub temu se 

morajo ukrepi, ki se nanašajo le na poklicno prakso, prav tako ujemati z načelom 

sorazmernosti, čeprav je zakonodajalec v tem primeru predvidel večji manevrski prostor. Iz 

vidika nemške zakonodaje se načelo sorazmernosti v osnovi nanaša na enake zadeve in 

predvideva enake zahteve za omejitev državnih ukrepov kot tisti, ki so bili predstavljeni in 

podrobneje obrazloženi v  kontekstu zakona Evropske Unije.58 

2. Prosta konkurenca, zagotovljena z Osnovnim Zakonom 

Poleg tega bo ustavna pravica proste konkurence ščitila zoper neutemeljene ukrepe, ki jih 

sprejme zakonodajalec ali javna oblast v obliki npr. izjem, podpor in drugih spodbujevalnih 

ukrepov, namenjenim tekmecem. V teh primerih je prosta konkurenca v tesni povezavi z 

načelom enakosti. 

3. Načelo enakosti prepoveduje neutemeljeno diskriminacijo 

Načelo enakosti, ki prepoveduje kakršnokoli neutemeljeno diskiminacijo, je zagotovljeno na 

osnovi krovne klavzule 1.odstavka 3.člena GG. Še posebej v primeru javnih dajatev 

1.odstavek 3. člena GG zahteva, da morajo biti kriteriji in zneski dajatev izbrani in 

diferencirani tako, da se pri tem upošteva različen obseg dajatve, ki je določena za 

plačnike. 

                                                  
57  Sporazum Francije in Italije z dne 23.februarja 1972, ki je bil občasno dopolnjen in ki se nanaša na predor 

Frejus, ter je bil objavljen z odlokom št. 73-521 dne 28.maja 1973, sporazum Francije in Italije o predoru Mont 
Blanc z dne 24. novembra 2006, objavljen z odlokom št. 2008-1041 dne 9.oktobra 2009, ter sporazum 
Francije in Italije o način ponovnega odprtja predora Mont Blanc za TTV z dne 10. in 29. aprila, ki je bil 
objavljen z odlokom št. 2022-918 dne 31.maja 2002. 

58  Glejte zgornje 1A Poglavje 2. Dela. 
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4. Načelo sorazmernosti določa specifične omejitve javnih dajatev 

Kar se zadeva uvedbe javnih dajatev, ustavno pravo na splošno zakonodajalcu pušča velik 

manevrski prostor. Kljub temu, pa se iz osnovih pravic lahko povzamejo nekatere omejitve 

obračunanju dajatev in postavljanju cen, še zlasti kar se tiče vpliva, ki jih tovrstne dajatve 

lahko imajo na ustavne pravice in svoboščine. Poleg tega so omejitve obračuna javnih 

dajatev določene z načelom enakovrednosti, ki je pravzaprav specifikacije načela 

sorazmernosti: javna dajatev mora biti vedno primerna glede na vrednost javne koristi, za 

katero je obdavčena, sama vrednost pa je najpogosteje določena na podlagi zahtevanih 

javnih stroškov. Javna dajatev, ki  je uvedena za nadzor določenega početja, izgubi svojo 

davčno naravo, če ne spoštuje tega načela, vendar pa bistveno prekorači vrednost 

pridobljene koristi. 

II. Pomembna zakonodaja  

1. Nemški cestninski sistem za TTV na osnovi Zveznega Cestninskega Zakona 

Na veljavni nemški zakon o cestnem tovornem prometu je vidno vplival evropski transportni 

zakon. Skladno s tem, Zvezni Cestninski Zakon (Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) 

uvaja Direktivo o Eurovinjeti in določa obračunavanje cestnine na podlagi razdalje glede na 

št. osi in izpustne kategorije vozila, ter se nanaša na vsa težka tovorna vozila z maksimalno 

dovoljeno težko 12 ton (t.i. LKW-Maut). Ta zakon prav tako določa, katere ceste so del 

sistema – poleg avtocest, je to tudi 1000 km državnih cest – in ureja operativne vidike kot je 

način obračunavanje cestnine. Omogoča diferenciacijo cestninske stopnje glede na čas 

uporabe in na posamezne odseke, vendar pa ta možnost za zdaj še ni izkoriščena. 

Zvezni Urad za Tovorni Promet (Bundesamt für Güterverkehr) je kot odgovorni pristojni 

državni organ pooblaščen za dodelitev namestitve, delovanja ter v nekaterih primerih, 

nadzorovanja cestninskega sistema privatnim podjetjem oz. lahko za tovrstna dela razpiše 

razpis. V zvezi s tem na osnovi javne pogodbe vodi nemški cestninski sistem mednarodni 

konzorcij Toll Collect GmbH.59 Pobiranje cestnine temelji na pogodbah civilnega prava, 

sklenjenih med Toll Collect GmbH in upniki, medtem ko se pravni odnos med pristojnim 

organom in upniki ureja z javnim zakonom. 

2. Drugi pomembnejši predpisi  

Drugi pomembnejši zakoni o cestnem prometu, ki so pomembni za tekočo analizo, so: 

 Zvezni Zakon o Avtocestah (Bundesfernstraßengesetz); 

 Zakon o Cestnemu Tovornemu Prometu (Güterkraftverkehrsgesetz). 

STI EU je uveden na podlagi Nemškega Zakona o Dovolilnicah za Trgovanje z Emisijami 

EU  (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, TEHG). V širšem smislu Zvezni Zakon o 

Preprečevanju Onesnaženosti (Bundesimmissionsschutzgesetz, BImSchG) služi za zaščito 

                                                  
59 Za podrobnosti si oglejte Obvestilo z dne 23.decembra 2004, Bundesanzeiger 2004, str. 24744. 
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od okolju škodljivih posledic onesnaženosti zraka ali hrupa, agitacij ali podobnih incidentov, 

in za preprečevanje okoljske škode. 

D. Italija 

I. Ustavno pravo  

Glavni vir italijanske zakonodaje je Ustava Republike, ki jo je Ustavni Odbor sprejel dne 

22.decembra 1947. 

Ustava vsebuje več načel, ki se lahko nanašajo na urejanje prometa. Še zlasti to velja za 

16.člen, v skladu s katerim ima vsak državljan pravico do bivanja in svobodnega gibanja po 

kateremkoli območju države, z izjemo splošnih omejitev, ki jih zakon lahko določi zaradi 

zdravstvenih ali varnostnih razlogov. Nobena omejitev ne sme temeljiti na političnih razlogih 

(1.odstavek). Poleg tega, je vsak državljan prost, da zapusti teritorij Republike in da se vanj 

vrne, pri čemer nima nobenih zakonskih obveznosti (2.odstavek). To odločbo je potrebno 

obravnavati v skladu z 1.členom PDEU.60  

Zgornji predpisi opisujejo dolžnost Italije, da svojim državljanom in državljanom EU 

zagotovi ustrezno infrastrukturo za prevoz oseb in blaga, ne le znotraj države, temveč tudi 

na njenih vstopnih in izstopnih mestih. 

Drugo pomembno ustavno načelo je iz našega vidika prepoznavanje zasebne gospodarske 

pobude iz 41.člena Ustave; predpis upravičuje posredovanje Države v določanju strateških 

odločitev o potrebni infrastrukturi za realizacijo kompletnega in izčrpnega vitalnega sistema 

na državnem teritoriju na osnovi usklajevanja zasebne gospodarske pobude (v zvezi z npr. 

osebami, ki sodelujejo v realizacijski fazi zgornje infrastrukture ter njihovega kasnejšega 

vodenja) in javnih ter družbenih interesov, za katere si prizadeva javna uprava. 

2.odstavek 9.člena Ustave izrecno ščiti naravno pokrajino ter zgodovinsko in umetnostno 

dediščino Naroda, pri čemer »naravna pokrajina« ne pomeni le naravnih lepot, temveč se 

nanaša na splošno naravno okolje, kot vanj posega človek. 

II. Pomembna zakonodaja in uredbe iz področja transporta 

Kar se zadeva realizacije strateške infrastrukture, Zakon št. 443 z dne 21. decembra 2001, 

ki predvideva vladno delegacijo za infrastrukture in strateška naselja ter druge posege za 

ponovno lansiranje proizvodnih dejavnosti, določa kriterije, ki so potrebni za identifikacijo 

infrastrukturnih del, ki so v državnem interesu. 

Kar se zadeva pravnega režima infrastruktur, 882. člen italijanskega Civilnega Zakonika 

določa, da ceste in avtoceste […], kot državno premoženje, tvorijo del javne domene 

(2.odstavek). Sledeči 824. člen določa, da so ceste in avtoceste, ki pripadajo provincam ali 

okrožjem, predmet režima javnih domen. 

                                                  
60 Glejte zgornje 1A Poglavje 2.Dela. 
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Na splošno se avtoceste razlikujejo od drugih cest po njihovih tehničnih značilnostih, saj 

omogočajo hiter in varen tranzit vozil. Takšne komunikacijske poti so lahko v odsotnosti 

ustreznih zakonskih predpisov brezplačne ali pa plačljive. Večina italijanskih avtocest je 

plačljivih, cestninska stopnja pa je odvisna od velikosti vozila in prevožene razdalje. 

Italija je Direktivo o Eurovinjeti uvedla z Zakonodajalnim Odlokom z dne 25. januarja 2010, 

št. 7. 

III. Druga pomembna zakonodajna področja  

V zgornjem pravnem okviru velja omeniti tudi predpise, ki urejajo dostopnost poklica 

prevoznika v Italiji. Ustrezni predpisi se nahajajo v Uredbi EU Št. 1071/2009, ki vsebuje 

splošna pravila o pogojih za opravljanje poklica prevoznika. 

 Kar se zadeva STI EU, je Italija Direktivo 2003, dopolnjeno z Direktivo 2004/101/EC uvedla 

 z Zakonodajnim Odlokom z dne 4. aprila 2006, št. 216. 

IV. Obveznosti do drugih pravnih subjektov  

ANAS – Azienda Nazionale Autonoma delle Strada, javno podjetje, je zadolženo za nadzor 

in urejanje državni cest in avtocest. ANAS ureja cestno omrežje na podlagi petdesetletne 

koncesije na osnovi Zakona št. 296 z dne 26.decembra 2006. Koncesija vsebuje pogoje za 

koncesijo tretjih strank za izgradnjo in delovanje avtocest. 

Kljub temu, da so bili izdani zakoni, ki so vplivali na strukturo ANAS-a, je sistem 

gradnje/vodenja avtocest v glavnem ostal nespremenjen. Gradnja/vodenje avtocest lahko 

neposredno vrši ANAS S.p.A. na podlagi koncesije oz. preko koncesij ta isti ANAS le to 

dodeli tretjim strankam preko javnih naročil. 

Kar se zadeva vodenja avtocest, je pomembno opozoriti, da takšne storitve vključujejo tudi 

izvedbo raznovrstnih pomožnih storitev, ki jih lahko izvaja neposredno ANAS S.p.A. ali 

tretje stranke, ki so koncesionarji storitev. 

Poglavitni koncesionar avtocestnih odsekov v Italiji je Autostrade per l’Italia S.p.A. (v celoti 

last Atlantia S.p.A.) in sicer za koncesijsko obdobje tridesetih let, od leta 2008 dalje. 

Običaj, da koncesije običajno trajajo več kot deset let, je pomemben za aplikacijo 

Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. Predpisi EU za možnost povračila investicije v 

izgradnjo, popravila in vzdrževanje infrastruktur preko cestnin so namreč različni, če je bila 

izgradnja zaključena pred ali po 30.juniju 2008. 

Nekateri drugi koncesionarji so: Autostrada dei Fiori S.p.A. (Ligurija), SITAF S.p.A. 

(Piemonte), SITMB S.p.A. (Valle d’Aosta), Società Italiana Traforo Gran San Bernardo 

S.p.A. (Valle d’Aosta), Autostrada del Brennero S.p.A. (Trentino Alto Adige) and Autovie 

Venete S.p.A. (Furlanija, Beneška in Julijska krajina). 
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Tukaj je pomembno poudariti, da je vodenje vsakega avtocestnega odseka odgovornost 

enega samega podjetja (zaradi skladnosti in učinkovitosti), ki ima potemtakem monopol 

glede na posamezne avtocestne odseke. 

Kar se zadeva pomožnih storitev, je italijanski Organ, Pristojen za Konkurenco v različnih 

primerih posredoval in poudaril potrebo po odstranjevanju možnosti zlorab na podlagi 

dominantnega položaja nekaterih koncesionarjev ter po vzpostavitvi proste konkurence v 

sektorju.61  

V. Pomembni dvostranski sporazumi  

Italija je z drugimi državami na področju prometa – tako cestnega kot pomorskega - 

podpisala najmanj 28 Dvostranskih Sporazumov.62 Obravnavani sporazumi določajo, da 

lahko tuja vozila – tako tovorna kot avtobusi – vstopajo na italijansko ozemlje ter ga 

prečkajo, pod pogojem da so pred tem dobili ustrezno dovoljenje. 

Vsak dvostranski sporazum določa postopek za pridobivanje dovoljenja. Ponavadi tak 

dokument izda Skupna Komisija, ki jo tvorijo člani vsake pogodbene stranke. 

Pomemben del zgoraj omenjenih Dvostranskih Sporazumov vsebuje različne predpise, ki 

izvzamejo predhodno zahtevo po dovolilnici za cestni promet, ki omogoča prečkanje ali 

križanje italianskega ozemlja. 

Te elemente lahko uvrstimo v tri makro kategorije: 

transportni seznam, ki ni predmet dovolilnic – v skladu z Direktivo Prvega Sveta z 

dne 23.julija 1962 o  vzpostavitvi nekaterih skupnih pravil za mednarodne prevoze 

(cestni prevoz blaga za plačilo)63; 

(i) izjema je tranzitni promet, ki je definiran kot promet, čigar cilj ali izhodišče je tretja 

država in ki poteka preko ozemlja pogodbene stranke brez natovarjanja ali 

raztovarjanja blaga na tem ozemlju64; 

(ii) sporazumi, ki določajo, da bo vsaka Stranka omogočila vstop vozil, registriranih na 

ozemlju druge Pogodbene stranke, na njeno ozemlje ter začasen izvzetek iz 

carinskih obveznosti brez omejitev in prepovedi, pod pogojem, da je blago ponovno 

izvoženo65. 

Kar se tiče cestnega prevoza, obstajata dva pomembna zakona. Prvi je Sporazum o 

skupnih pravilih prekomejnem prevozu potnikov in blaga, sklenjen med Italijo in San 

                                                  
61 Sklep italijanskega Organa, pristojnega za Konkurenco št. 4457 z dne 28.novembra 1996; Sklep italijanskega 

Organa, pristojnega za Konkurenco št. 4045 z dne 4.julija 1996. 
62 Navedeno v Tabeli 1 Priloge III. 
63 Navedeno v Tabeli 1 Priloge III, pod črko A. 
64 Navedeno v Tabeli 1 Priloge III, pod črko B. 
65 Navedeno v Tabeli 1 Priloge III, pod črko C. 
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Marinom, dne 7.maja 1997, o prevozu blaga med obema državama, vključno z tranzitom 

preko njunih ozemelj, ko le to izvaja podjetje, ki je registrirano v eni od obeh Pogodbenih 

Strank, pri čemer ni potrebno pooblastilo (9.člen). Drugi sporazum je Izmenjava obvestil za 

skupno vodenje »cvetlične avtoceste« (Autostrada dei fiori), podpisan z Francijo dne 

14.decembra 1972, ki je stopil v veljavo na dan podpisa, in ki določa uporabo prevoznih 

vozil, čigar teža po natovarjanju presega 3,5 tone, njihovi emisijami pa so Euro u (3.člen, 

pis. J). 

Poleg tega velja na kratko omeniti, da je Italija z evropskimi narodi ali državami, ki imajo 

dostop do Sredozemskega morja, sklenila 37 dvostranskih sporazumov66, ki po našem 

mnenju ne vsebujejo predpisov, ki bi vplivali na tri instrumente. 

Zaradi razloga celovitosti prosimo, da upoštevate, da podatkovna baza italijanskega 

Ministrstva za Zunanje Zadeve vsebuje posebne sporazume iz področja prometa, ki niso 

bili klasificirani in zaradi tega niso na razpolago za posvetovanje v elektronskem formatu.67 

E. Slovenija 

I. Ustavno pravo  

Slovenske prometne predpise urejajo zakon EU, mednarodne pogodbe in dvostranski 

sporazumi68, zakoni, uredbe ter splošni državni zakonski akti. 

Zakon EU je izrednega pomena saj imajo zakonski akti in odločbe, sprejete v EU, 

načeloma nesporedno veljavnost v Sloveniji, v skladu z pravno ureditvijo EU (3a. člen 

Ustave). EU določa če način uvedbe zakonskih virov EU v slovenski pravni sistem, 

(nesporedno) aplikacijo in (neposredne) posledice zakonskih aktov/predpisov EU, ter njihov 

hiearhični položaj znotraj slovenskega pravnega sistema. 

Pomembni so tudi drugi mednarodni (ne-EU) pravni viri69, še zlasti mednarodne pogodbe. 

Nekatere zavezujoče mednarodne pogodbe so v slovenski pravni sistem prenešene z 

ratificiranjem (8.člen Ustave). Ratificira jih lahko Državni Zbor ali Vlada,70 vendar pa obstaja 

velika razlika v hiearhični strukturi pravnih virov. Običajno so mednarodne pogodbe, ki jih je 

ratificiral Državni Zbor, na »višjem« mestu kot mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala 

Vlada. 

                                                  
66 Navedeno v Tabeli 2 Priloge III.  
67 Navedeno v Tabeli 3 Priloge III. 
68 Glejte Prilogo IV. 
69 Kot so mednarodne pogodbe, mednarodne carine in splošna pravna načela civiliranih narodov.   
70 V postopku ratificiranja pogodbe Ustavno Sodišče na predlog Predsednik Republike, Vlade ali tretjine 

poslancev Državnega Zbora, podajo mnenje I skladnosti takšne pogodbe z Ustavo. Državni Zbor omejuje 
mnenje Ustavnega Sodišča (160. člen Ustave). 
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Kljub temu Ustava ostaja »iznad« mednarodnih pogodb razen pogodb, sklenjenih z EU 

(153.člen Ustave). Ustavno sodišče, med drugim, nadzoruje ustavnost in zakonitost 

slovenskega pravnega sistema. 

V namen te raziskave, so pomembnejši ustavni predpisi – ki so v tesni povezavi z 

transportno politiko in zakonom – še posebej: 

 Načelo primarnosti ali nadmoči zakona EU (3a.člen Ustave); 

 Vključitev v mednarodno pravi in njegov položaj v slovenskem pravnem sistemu (8. 

in 153. člen Ustave); 

 Načelo enakosti / ne-diskriminacije (14. in 22. člen Ustave) 

 Načelo zdravega življenskega okolja (72.člen Ustave); 

 Načelo svobode podjetništva (svoboda do poslovanja) in zaščita konkurence 

(74.člen); 

 Pravica do obdavčenja in obračuna drugih dajatev (147. člen Ustave). 

II. Pomembni zakonodajni akti  

Poleg osnovnih načel slovenske Ustave obstaja še sklop parlamentarnih zakonskih aktov, 

statusnih uredb iz področja prometa, cestnin in drugih področij, ki so v večji ali manjši meri 

pomembni za uvedbo ACE, AETS in TOLL+ v Sloveniji. 

1. Zakonodaja in uredbe iz področja prometa 

Pomembnejši zaknodajni akti in uredbe iz področja prometa so: 

 Sklep o Prometni Politiki Republike Slovenije  

 Cestni Zakon; 

 Zakon o Cestnem Prometu; 

 Predpisnik o Cestnem Prometu; 

 Sklep o Državnih Razvojnih Projektih od leta 2007 do leta 2023; 

 Zakon o Železniškem Prometnem Zakonu in druge uredbe. 

2. Glavni slovenski akti in uredbe iz področja cestnine 

V Sloveniji je Direktiva o Eurovinjeti uvedena z:  

 Zakonom o cestnini za vozila z maksimalno dovoljeno maso, večjo od 3,5 ton; 
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 Zakonom o Letnih Dajatvah za Uporabo Motornih Vozil; 

 Zakonom o Javnih Cestah (omejeno področje uporabe); 

 zakonodaja, ki izhaja iz omenjenih zakonov. 

Drugi pomembni slovenski akti in uredbe o cestnini so: 

 Cestni Zakon; 

 Zakon Slovenske Avtocestne Družbe 

3. Druga pomembna zakonska področja  

Zakonodaja ne ureja neposredno prometnih vprašanj, vendar pa je prav tako pomembna 

za namene projekta in se nanaša predvsem na okoljevarstvene standarde in na nekatera 

vprašanja gospodarskih spodbud. Okoljevarstveni akti in uredbe, še posebej Zakon o 

Varstvu Okolja (Zakon o varstvu okolja, ZVO-1) in z njim povezana zakonodaja, ter Zakon 

o Javno-Zasebnem Partnerstvu (Zakon o javno-zasebnem Partverstvu, ZJZP). STI EU, v 

skladu z Direktivo 2003, je uveden na podlagi Zakona o Varstvu Okolja. 

F. Švica 

I. Ustavna dolžnost preusmeritve prometa iz cestnega na železniški 

Kot ustavno načelo so vse javne ceste brezplačne. Kljub temu pa lahko Zvezni Zbor dovoli 

izjeme na podlagi parlamentarnega akta (3.odstavek 82. člena Švicarske Zvezne Ustave, 

Bundesverfassung, BV, SR 101). Sama ustava vsebuje dve izjemi: Konfederacija je 

pooblaščena za obračunavanje dajatve težko tovornih vozil na podlagi razdalje ali porabe 

(85.člen BV); po drugi strani pa se lahko obdavči dajatev za uporabo avtocest z strani 

motornih vozil in prikolic, ki niso dolžne plačati dajatve težko tovornih vozil (2.odstavek 

86.člena BV). 

Kot način zaščite alpske regije, mora Konfederacija omejiti tranzitni promet na stopnjo, ko 

le ta ne bo več škodljiva ljudem živalim in rastlinju oz. njihovemu naravnemu okolju. 

Konfederacija mora uvesti ukrepe, ki zagotavljajo železniški prekoalpski promet blaga od 

ene meje do druge. Zmogljivost tranzitnih poti v alpski regiji ne sme biti povečana (84.člen 

BV). Cilj zaščite alpske regije  tranzitnega prometa mora biti dosežen z obračunavanjem 

ustrezne dajatve za težko tovorna vozila ter z spodbujanjem želeniškega prometa z 

povečanjem njegovih zmogljivosti ter posledičnim izboljšanjem konkurenčne prednosti. 

Prometne dajatve so lahko obračunane v skladu z ustavnimi omejitvami obstoječih uredb 

za dajatve težko tovornih vozil in dajatev za druga vozila. Alternativno so lahko dajatve, kot 

izjema splošnega načela brezplačne uporabe cest, obračunane na podlagi 

parlamentarnega akta in le za natančno določene tranzitne poti71. 

                                                  
71  V skladu z švicarsko delegacijo – skrica zgodovinskega zakonskega tolmačenja 3.odstavka 82. člena BV, ki 

se nanaša na delovni document Zveznega Urada za Sodstvo iz leta 1996, bi moral biti izraz “tranzitne poti” v 
kontekstu 84.člena BV nadomeščen z izrazom “mostovi ali predori”. 
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Zvezni zakon iz dne 19.decembra 2008 o Preusmeritvi Prekoalpskega Težko Tovornega 

Prometa iz Cestnega na Železniški (Güterverkehrsverlagerungsgesetz, GVVG, SR 740.1) 

utemeljuje ustavni cilj, da se prekoalpski težko tovorni promet preusmeri iz cestnega na 

železniški. 3.člen GVVG predpisuje začetno 650 000 poti prekoalpskega težko tovornega 

prometa letno na poteh, ki so navedene v 2.členu Zveznega Zakona z dne 17.junija 1994 o 

Cestnem Tranzitnem Prometu v Alpski Regiji (Gesetz über den Strassentransitverkehr im 

Alpengebiet, STVG, SR 725.14). Ta mejnik mora biti dosežen nahkasneje v dveh letih po 

celotnem delovanju osnovnega predora Gotthard. Kot ukrep za doseganje tega cilja, zakon 

Zveznega Sveat pooblašča za pogajanje in zaključek mednarodnih pogodb, ki potrjujejo 

sistem menjave za alpski tranzitni promet (6.člen GVVG). Da bi zagotovili takšen sistem 

menjave, je potreben parlamentarni zakon, ki se sklicuje na tovrstne mednarodne pogodbe. 

Kljub temu, mora biti takšen sistem realiziran na ne-diskriminativen način, kot je to v skladu 

z načeli svobodnega trga. 

II. Dajatev za Težko Tovorna Vozila 

Dajatev za težka tovorna vozila na osnovi prevožene razdalje (HGVF) je v Švici obdavčena 

od 1.januarja 2001. Dajatev na osnovi razdalje temelji na Zveznem Aktu z dne 

19.decembra 1997 o uporabnostih Dajatev za Težko Tovorna Vozila 

(Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG, SR 641.81). PTTV je obdavčena z namenom, da bi 

se omejilo povečanje težko tovornih vozil na cestah in da bi spodbudili prenos blaga z 

železnico (1.člen SVAG). Obračunavanje PTTV prinaša tudi internalizacijo zunanjih 

stroškov. V skladu z njegovim ciljem bodo prihodki PTTV omejeni na maksimalni znesek 

nekritih stroškov težko tovornega cestnega prometa, ki niso zajeti z drugimi dajatvami oz. 

zunanjimi dajatvami težko tovornega cestnega prometa, pri čemer so upoštevani vsi 

neposredni stroški cest kot tudi zunanji stroški in ustrezne dajatve (7.člen SVAG).72 

Švicarska PTTV se razlikuje od Direktive o Eurovinjeti v omejitvi PTTV na ravnovesje 

splošnih cestnih stroškov. 

SVAG ne izključuje določanja drugih dajatev za promet težko tovornih vozil.Kljub temu pa 

mora vsak obdavčeni znesek težko tovornega prometa voditi k posledičnem nižanju PTTV. 

III. Dvostranski Sporazumi  

Poleg EFTA Konvencije in Sporazuma o Prosti Trgovini z Evropsko Gospodarsko 

Skupnostjo, ima Švica trenutno omrežje 25 sporazumov o prosti trgovini z 34 .Partnerji 

zunaj EU. Večino teh dogovorov je Švica sklenila z Norveško, Islandijo in Lihtenštejnom v 

okviru EFTE.  Poleg tega je Švica podpisnica različnih sporazumov zunaj EFTE, kot je npr. 

primer Japonske (SR 0.946.294.632) in Fersko Otočje (SR 0.632.313.141).73 

Švica je prav tako sklenila različne dogovore na področju cestnega prevoza potnikov in 

blaga, in nekateri od njih vsebujejo predpise o izjemah dajatev in dajatev (Sporazum med 
                                                  
72 Cfr. za definicijo stroškov švicarskega Zveznega Vrhovnega Sodišča, Sklep 19. april 2010, ATF 36 II pp. 337 

in njemu sledeč.  
73  Ker sporazumi o prosti trgovini določajo prosto trgovinsko območje za pretok blaga med Državami Članicami v 

skladu z XXIV.členi GATT, velja načelo omenjeno v 2 D Poglavju 2.Dela. 



 

41/154 

Švicarskim Zveznim Svetom in Kraljevino GrEGSe o Mednarodnem Cestnem Prometu, SR 

0.741.619.37; Sporazum med Švicarskim Zveznim Svetom in Vlado Republike Bolgarije o 

Mednarodnem Cestnem Prevozu Potnikov in Blaga, SR 0.0.741.619.214). Ti sporazumi si 

pridržujejo pravico do cestnine. Cestnina je obračunana za izvršene storitve in je torej 

omejena z ekonomsko vrednostjo uporabljene storitve. Dajatve, ki to presegajo, ne morejo 

biti klasificrane kot cestnina. 
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3. Del: Zakonska skladnost ACE  

Poglavje 1: Skupne značilnosti instrumenta  

Ker gre za dejansko podlago sledeče pravne analize, bodo na začetku vsake obravnave povzete 

glavne značilnosti vsake instrumenta – kot so navedene v raziskavi ALBATRAS in kasneje 

pojasnjene z strani Svetovalnega Odbora. 

Poleg svojih posameznih značilnosti, imajo vsi trije instrumenti tudi določene skupne lastnosti. 

Med njimi je tudi splošni cilj instrumentov: trajnostni tovorni promet, ki bi zmanjševal okolju 

škodljive posledice cestnega transporta, ter spodbujal prehod iz cestnega na želeniški promet in 

izboljšava prometne varnosti. Osnovna skupna značilnost instrumentov je zagotavljanje »pravic« 

posameznikov za upravljanje težko tovornega prometa preko alpskih koridorjev; vse tri 

instrumenta zahtevajo za vsako tovorno vozilo, z maso, večjo od 3,5 ton, ki prečkajo »Glavno 

Alpsko Linijo«, dovolilnice. Osnovna razlika med koncepti je zahtevana »valuta« za nakup 

tovrstne prehdne dovolilnice. 

Geografski obseg raziskave ALBATRAS je omejen na alpske prehode, ki se nahajajo na alpskem 

loku B+ (tj. trinajst poglavitnih prehodov med Ventimilgio in Trbižen, vključno z Taurensko osjo).74 

Raziskava ALBATRAS razlikuje štiri scenarije: trije scenariji izhajajo iz izrecne uporabe katerekoli 

instrumenta na celoten alpski lok B+, četri pa je vzporedna uporaba ACE, AETS in TOLL+ na 

alpskem loku B+ (predvidena, vendar ne nujna kombinacija je uporaba ACE na 

švicarsko/italijanskih , AETA na avstrijsko/italijanskih in TOLL+ na francosko/italijanskih gorskih 

prelazih). Uvedba na alpskem loku B+ prav tako lahko služi kot osnovne prostorske definicije za 

pravno analizo te raziskave. Kljub temu in ker uvedba teh instrumentov ni nujno, da je omejena 

na alpski lok B+, je projektna skupina proučila ali bi omejitev na alpski lok B+ lahko povzročila 

težave z vidika pravne usklajenosti, katerim bi se lahko izognili ali pa bi jih vsaj bistveno zmanjšali 

z uvedbo na celoten alpski lok C. 
  

                                                  
74 Za podrobnejše informacije o the prelazih in njihovih dolžinah si oglejte raziskavo ALBATRAS, str. 59 in njej 

sledeče, 122. 
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Poglavje 2: Posebne značilnosti ACE 

Z konceptom ACE se pravica do uporabe alpskega prehoda zagotovi na podlagi omejenih 

prenosljivih potrdil, ki veljajo za enkraten tranzit Alp TTV: za vsak prestop alpskega prelaza, ki je 

del ACE-sistema, se za posamezno vozilo zahteva Alpska Prehodna Dovolilnica (APD). Takšna 

APD temelji na dodelitvi določenega števila Alpskih Prehodnih Enot (APE) za določeno vozilo, ki 

potuje preko alpskih prehodov. Ena APD omogoča njenemu nosilcu en enosmerni alpski prehod 

v določenem časovnem obdobju; če le ta ni uporabljena se lahko ponovno pretvori v APE. APD 

niso omejene na enega ali več različnih prehodov, temveč veljajo za vse alpske prelaze v državi 

(oz. v večih državah), saj cilj instrumenta ni urejanje prometa med različnimi alpskimi poti. 

Razlika med tržnimi APE in netržnimi APD omogoča dodatno fleksibilnost. Zaradi tega se za 

posamezno APD kvalificira različna vsota APE, glede na značilnosti vozila (tj. vrsta vozila, 

izpustni razred, itd.). Raziskava poudarja, da bi lahko tečaji menjave teoretično bili odvisni od 

dolžine potovanja, vendar pa ACE koncept (kot je opisan v raizskavi ALBATRAS) predvideva, da 

bi ta možnost dovolila izjeme za lokalni promet in za promet na kratke razdalje75 z namenom, da 

bi se izognili oviranju prometa v bližnjih gospodarskih območjih na obeh straneh alpskih prelazov.  

Raziskava ALBATRAS priporoča, da se določijo kvantitativni cilji kot maksimalno številko letnih 

prekoalpskih poti TTV na državo; alternativa bi bila, da se določi skupni mejnik za vse sodelujoče 

alpske države. Čeprav ni izrecno navedeno v raziskavi, bi morali biti zastavljeni cilj – ki jih 

določajo prometne politike držav – podkrepljeni z omejitvijo vsote APE, ki je vsako leto na 

razpolago prevoznikom. 

V skladu z raziskavo ni razloga, da bi pričakovali, da bo APE zmanjkalo pred koncem obdobja 

usposabljanja, domneva, ki nasprotuje dejstvu, da se lahko kvantitativne cilje tega instrumenta za 

upravljanje težkega prometa, v primerjavi z trenutnim številom prekoalpskih poti TTV, uveljavi le z 

pomanjkanjem APE (ter posledično tudi APD). 

Priporočamo, da se APE, ki obstajajo le v elektronski obliki, dodelijo preko rednih (tj. letnih) avkcij 

in da se z njim potem lahko trguje na dva različna načina: prek okenc (OTC) ali na elektronskem 

menjalnem trgu; v skladu z raziskavo ALBATRAS je najučinkovitejši način trgovanja kombinacija 

obeh načinov. Zasebna podjetja bodo služila kot ustvarjalci trga ter bodo zagotavljala zadostno 

likvidnosti. Raziskava še predlaga omejitev roka veljavnosti APE in APD, pri čemer bi veljala 

prekrivajoča obdobja naslednjih APE, kar bi zagotovilo mogočnost nadziranja prehodov v 

določenem časovnem obdobju ter bi cestnim prevoznikom zagotovilo zadostno fleksibilnost (tj. 15 

mesecev veljavnosti in 3 mesece prekrivajočega obdobja). 
  

                                                  
75 Predlagana maksimalna razdalja lokalnega prometa je 40km na obeh straneh prehoda (ter dolžina prehoda; 

maksimalna razdalja za promet na kratke razdalje je 150km (vključno z dolžino prehoda). Poti z tovorom in 
povratek brez njega sta pomembni za opredelitev lokalne ali kratke razdalje. 
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Poglavje 3: Pravna analiza ACE 

A. Skladnost ACE z EU zakonom 

Uvedba ACE, kot je opisana v raziskavi ALBATRAS postavlja vprašanje skladnosti 

instrumenta z načelom prostega pretoka blaga, 34.člen PDEU, ki temelji na njegovi 

sorazmernosti. Poleg tega se določeni deli instrumenta ne ujemajo z načelom ne-

diskriminacije, kot je le to navedeno v 18.členu PDEU. 

Kar se tiče sekundarnega zakona Unije, vidimo tveganje v tem, da Dopolnjena Direktiva o 

Eurovinjeti predvideva izčrpno usklajevanje sredstev za boj proti škodljivim učinkom 

cestnega tovornega prometa na cestnem omrežju, ki je zajeto v Direktivi in ki vključuje tudi 

gorske predele. Takšno izčrpno usklajevanje bi posledično omejilo Države Članice pri 

uvedbi alternativnih instrumentov za upravljanje prometa, ki ne vsebujejo elementa 

cestnine ali uporabniških dajatev. 

I. Skladnost ACE z prostim pretokom blaga  

ACE je sposoben omejiti prost pretok blaga znotraj Unije, ki je zaščiten v 34. in njemu 

sledečim členom PDEU in ki je eden od poglavitnih predpisov primarnega zakona EU.76 Da 

bi se upravičila takšna omejitev na osnovi zaščite okolja, bi morala instrumenta prestati 

preizkus sorazmernosti, ki ga določa SES. 

1. ACE je sposoben ovirati trgovanje znotraj Unije  

34. in njemu sledeči členi PDEU prepovedujejo kvantitativne omejitve in vse ukrepe, ki 

imajo isti učinek, uvoza, izvoza ali tranzita blaga med Državami Članicami. 

a) ACE ni kvantitativna omejitev v smislu 34. člena STEU.  

ACE temelji na določanju mejnika, kot značajskega vidika kvantitativnih omejitev na ravni 

34. člena PDEU, ki so definirane kot ukrepi, ki v celoti ali deloma pripomorejo v omejitvi 

uvoza ali blaga v tranzitu. Mejniki, določeni v skladu z ACE sistemom, se ne nanašajo na 

uvoz ali tranzit ene ali več vrst blaga, temveč na količino poti TTV preko Alpske regije. Zato 

bi bilo smiselno zanikati ovrednotenje ACE kot kvantitativna omejitev v smislu 34.člena 

PDEU.77 

                                                  
76 Cfr. ECJ Primeri C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z 21.decembra of 2011; C-320/03 

Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871. 
77 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 

„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 et seq., 
181, are of the same opinion. Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, 
str. 1213 in njej sledeče., 1215 in njej sledeče., iz tega vidika ne gre za zaključno definicijo ACE. 
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b) ACE ukrepi imajo enak učinek kot kvantitativne omejitve 

V skladu z sodno prakso SES, je vsak državni ukrep, ki je sposoben neposrednega ali 

posrednega, dejanskega ali potencialnega oviranja trgovanja znotraj Unije, smatran kot 

ukrep z enakovrednim učinkom kot ga imajo kvantitativne omejitve, čeprav se ukrep 

popolnoma enako nanaša na domače in uvoženo blago.78 Ni potrebno, da si ukrep 

prizadeva vplivati na trgovanje med Državami Članicami oz. da dejansko omejuje 

trgovanje, temveč je dovolj že, da ima sposobnost oviranja trgovine znotraj Unije. Ob 

izrecnem upoštevanju te sodne prakse, je SES v dveh odločitvah v primeru Inntal sklepov 

odločilo, da so izpodbijane uredbe, ki prepovedujejo kategoriji tovornjakov, ki prevažajo 

določeno blago, uporabo pomembnejših odsekov avstrijske Inntal avtocest za nedoločen 

čas, sposobne omejevati trgovino med Državami Članicami in je zato mnenja, da je 

uvedena prepoved sektorskega prometa ukrep z enakimi posledicami kot kvantitativne 

omejitve, saj podjetje obvezuje k iskanju alternativnih transportnih možnosti.79 V skladu z 

Sodiščem, obstoj alternativnih poti ali drugih načinov prevoza ne zanika obstoja ovire 

prostega pretoka blaga in še zlasti svobode tranzita.80 ACE si ne prizadeva neposredno za 

zmanjševanje trgovine znotraj Unije, temveč za zmanjševanje in omejevanje prevozov TTV 

na glavnih zemeljskih tranzitnih poteh cestnega omrežja Evropske Unije na določeno št. 

poti letno. Čeprav lahko sistem ustvarjalcev trga poveča likvidnost, pa ne more povečati 

splošne zmogljivosti razpoložljivih APE, katerih omejitev izpod povpraševanje bi lahko 

učinkovito vplivala na prehod iz cestnega na železniški promet, kar je tudi izrecni namen 

ACE. Posledično ima ACE sposobnost zmanjšanja splošne količine blaga, ki ga prevozniki 

prevažajo preko Alp. Če upoštevamo sodno prakso SES, ter še zlasti odločitev 

Schmidberger ter Inntal I and II, je težko zanikati, da je ACE instrumentova sposobna 

ovirati trgovanje znotraj Unije. 

Kot je SES ponovno potrdilo v zadnjem odločitvi Inntal II, zagotovitev zadostnih 

alternativnih železniških zmogljivosti ne izključuje dejstva, da ukrep upravljanja prometa, ki 

spodbuja prehod iz cestnega na železniški promet na pomembnem alpskem prehodu, krši 

prost pretok blaga, ki je zaščiten z 34.členom PDEU in ki temelji na sledečem:  

“Kljub temu, obstoj takšnih alternativnih rešitev ne zanika obstoja omejitve prostega 
pretoka blaga. Avtocestni odsek A 12 je ena od glavnih prometnih poti med južno 
Nemčijo ter severno Italijo. Z obvezovanjem podjetij, da poiščejo alternativne rešitve 
za prevoz blaga, ki je zajeto v sporni uredbi, ima lahko prepoved sektorskega 
prometa veliko posledic na tranzit blaga med severno Evropo in severno Italijo. V teh 
okoliščinah se mora za prepoved sektorskega prometa smatrati kot da ima enake 
posledice kot kvantitativne omejitve, ki so načeloma neskladne z dolžnostmi iz 28. ter 
29. člena ES [sedaj Člena 34 in 35], razen če obstaja za ta ukrep ustrezna 
utemeljitev.”81 

                                                  
78 SES Primer 8/74 Dassonville [1974] ECR 00837, odstavek 5 
79 SES Primeri C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21. decembra 2011, 116. in njemu sledeči 

odstavki.; C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, 66 in njemu sledeči odstavki. 
80 SES Primeri C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21.decembra 2011, odstavek 116; C-

320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, odstavek 67. 
81 SES Primer C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21.decembra 2011, 116. in njemu sledeči 

odstavki. 
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V svoji odločitvi je šlo Sodišče še dlje, saj trdi, da imajo stalne hitrostne omejitve na takšnih 

pomembnejših zemeljskih cestnih arterij (četudi manjši) omejitveni učinek na prost pretok 

blaga.82 V luči sodne prakse imajo ACE ukrepi enak učinek kot kvantitativne omejitve. 

c) Izjema “prodajnega dogovora« ni na voljo 

Kljub svoji sposobnosti oviranja trgovanja znotraj Unije, ACE ukrep ne bi imel enakih 

posledic kot kvantitativne omejitve, če bi se kvalificiral kot t.i. »prodajni sporazum«, kot je  

to definiralo SES v odločitvi Keck and Mithouard83: Sodišče se je odločilo, da uporaba 

državnih predpisov, ki omejujejo ali prepovedujejo določene prodajne dogovore na ozemlju 

določene Države Članice, za proizvode drugih Držav Članic, ne spada v obseg 34.člena 

Pogodbe »če se predpisi nanašajo na vse pomembnejše trgovce, ki delujejo na domačem 

ozemlju in če so veljavne tako za prodajo domačih proizvodov kot tistih, ki prihajajo iz 

drugih Držav Članic.« 

Do sedaj SES ni določilo kateri ukrepi so zajeti v izjeme prodajnih dogovorov. Njihov obseg 

je torej še vedno predmet akademskih diskusij. Glede na učinke ukrepov, se lahko 

ugotovijo razlike na podlagi pregleda oviranja tržnega dostopa: vsak ukrep, ki onemogoča 

dostop in škoduje delovanju notranjega trga, spada pod 34. člen PDEU, medtem ko za 

ukrep, ki ureja posebnosti dobave proizvoda na konkretno tržišče, ni nujno, da spada v 

njegov obseg. V skladu z SES ukrep, ki poveča stroške tržnega dostopa le ali predvsem za 

tuje proizvode, ne vpliva na enak način na trg domačih proizvodov in proizvodov iz drugih 

Držav Članic.84 

Glede na dve odločitvi SES v primeru Inntal, se instrumenta za upravljanje prometa na 

poglavitnih zemeljskih prometnih poteh znotraj Unije obravnavajo kot ukrepi z enakim 

učinkom kot kvantitativne omejitve, saj imajo neločljivo sposobnost resnega ogrožanja 

prostega pretoka blaga znotraj Unije ter dostopa blaga do njenega notranjega trga, brez da 

pri tem upoštevamo izjemo »prodajnega dogovora«, in zaradi tega nadaljne poglabljanje v 

podrobnosti akademske debate ni potrebno. Na osnovi odločitve Sodišča, je težko zanikati 

sposobnost ACE oviranja tržnega dostopa in trgovanja na notranjem trgu, npr. med 

severno Evropo in severno italijo ter obratno. Zaradi tega ni moč sklepati, da se izjema 

prodajnih dogovorov nanaša na ACE.85  

2. Izhodišče za utemeljitev ACE  

Omejevanje prostega pretoka blaga, ki bi bilo povzročeno z uvedbo ACE, bi lahko utemeljili 

z vsebino 36. člena PDEU oz. t.i. nenapisanih »obveznih zahtev«. 

                                                  
82 SES Primer C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21.decembra 2011, 149. in njemu sledeči 

odstavki. 
83 SES Skupni Primeri C-267/91 and C-268/91 Keck and Mithouard [1993] ECR I-6097, 16.odstavek.  
84 Glejte SES Primer C-254/98 TK-Heimdienst [2000] ECR I-00151, 25. in njemu sled. odstavki. 
85 Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, str. 1213 in njej sledeče 

strani., 1216, and Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die 
Schiene: die „Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 
stra. 178 in njej sledeče strani, 181; prišli so do enakega zaključka. 



 

47/154 

V skladu z Dunajskimi Zaključki z dne 7. maja 2009, bi ACE in druge obravnavane 

instrumenta, trajnostno upravljale tovorni promet z zmanjševanjem okoljske škode 

cestnega prometa, omogočanjem prehodom načina prevoza ter z izboljšanjem prometne 

varnosti. 

V skladu z 1.stavkom 36.člena PDEU, predpisi 34.člena PDEU ne izključujejo prepovedi ali 

omejitev, ki med drugim, temeljijo na javni morali, javni politiki, javni varnosti ali na zaščiti 

zdravja ter življenja ljudi, živali ali rastlinja. Te utemeljitveni razlogi iz 36. člena PDEU tvorijo 

izčrpen seznam in jih SES lahko tolmači po lastni presoji. Poleg možnosti vračanja na 

utemeljitve, ki izhajajo iz Pogodb, lahko Države Članice uveljavljajo t.i. nenapisane 

»obvezne zahteve«: v skladu z formulo Cassis de Dijon, je državni ukrep lahko upravičen z 

tovrstnimi obveznimi zahtevami, če je ukrep v interesu javnosti in če je tako odredilo 

Sodišče.86 Precedenčna praksa pravi, da je varstvo okolja eden po poglavitnejših razlogov 

za utemeljitev državnih ukrepov, ki bi lahko ovirali trgovanje znotraj Unije.87  

Kar se zadeva razlogov za utemeljitev enostranskih prometnih ukrepov za zmanjšanje 

pkodljivih posledic cestnega prometa za človeško zdravje in za okolico, je SES v odločitvi 

Inntal II trdilo, da je cilj zaščite zdravja, naveden v 36.člen PDEU, že zajet v cilj varstva 

okolje in da ga zato ni potrebno obravnavati ločeno.88 Kar se zadeva cilja, da bi bil 

onemogočen prehod tovornega prometa iz cestnega na železniški, menimo, da je potrebno 

oceniti, ali je takšen prehod poglavitni cilj ukrepa oz. ali bo ukrep pripomogel k zmanjšanju 

škode, ki jo cestni prevoz povzroči okolju. Do sedaj SES še ni priznalo prehoda iz cestnega 

na železniški promet kot obvezno zahtevo, ki bi lahko upravičila državni omejitveni ukrep. 

Namesto tega se je SES v svoji odločitvi Inntal II izreklo, da je bila potreba po zmanjšanju 

tovornega cestnega prometa z prehodom na okolju prijaznejše načine prevoza, kot je 

železniški prevoz, sprejeta v okviru skupne prometne politike, ter da jo je Komisija kot 

takšno sprejela na ustni obravnavi«. Vendar pa je tik pred to fazo Sodišče izjavilo da »je 

skupno izhodišče, da je namen uvedbe ukrepov omejitev cestnega prometa […]  ter da 

doprinaša zmanjšanje emisij onesnaževalcev ozračja ter posledično pripomore k 

izboljšanju kakovosti zraka«. Sodišče torej ni obravnavalo možnosti utemeljitve spornega 

ukrepa glede na namen-prehoda, temveč glede na prevladujočo zahtevo po zaščiti 

okolja.«89  

                                                  
86 To je ustaljena sodna praksa od Primera SES 120/78 Rewe-Zentral (Cassis de Dijon) [1979] ECR 00649, 

8.odstavek 
87 E. g. SES Primeri 302/86 Commission v Denmark [1988] ECR 04607, odstavki 6, 8 in 9; C-320/03 

Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, odstavka 70, 72. Cestna varnost je prak tako odobrena 
kot prevladujoči razlog v javni koristi, ki je sposoben utemeljiti oviranje prostega pretoka blaga (SES Primeri C-
55/93 Van Schaik [1994] ECR I-4837, odstavek 19; C-314/98 Snellers Auto’s [2000] ECR I-8633, odstavek 
55). Kljub temu utemeljitev na tej osnovi ne doprinaša dodatnih vidikov naslednje raziskave in so lahko v 
nadaljevanju zanemarjen. 

88 Primer C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21.decembra of 2011, 118. in njemu sledeči 
odstavki. 

89 SES Primer C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z 21.decembra 2011, 129. in njemu sledeči 
odstavki. Glejte tudi SES Primer 195/90 Commission v Germany (Schwerverkehrsabgabe) [1992] ECR I-
03141, 28. in njemu sledeči odstavki. 
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Stališče Sodišča o prehodu je razvidno tudi v različnih sporazumih in pravnih dokumentih 

na evropskem nivoju; v skladu z 2.odstavkom 2.člena (j) Alpske Konvencije, je prehod na 

okolju prijaznejše načine prevoza dosežen s pomočjo spodbud, zaradi katerih bi bili ti 

načini privlačnejši, in služi za doseg cilja varstva okolja, vendar pa to ni njegov samostojni 

namen. V jasno korist notranjega trga, je Komisija mnenja, da bodo prometni ukrepi varstva 

okolja temeljili, med drugim, tudi na načelu nediskriminacije različnih načinov prevoza in 

svobode izbiranja načina prevoza z strani uporabnikov, z namenom, da bi zagotovili enake 

možnosti za učinkovito in neizkrivljeno konkurenco med različnimi prevoznimi načini.90 

Prepoznavanje obveznega prehoda na določen način prevoza v škodo drugih načinov, ne 

glede na okolje, bi bilo torej v neskladju z to idejo. 

Posledično ni menjava načina prevoza kot takšna, temveč okoljevarstvena zaščita ta, ki 

služi kot veljavna utemeljitev uvedbe ACE. 

Ker ACE, vsaj v sedanji obliki, vsebuje elemente neposredne diskriminacije na podlagi 

izvora in cilja transportnih operacij91, je potrebno poudariti, da so lahko iz stališča SES 

izrecno uveljavljene obvezne zahteve le, če se državna zakonodaja nanaša brez 

razlikovanja na domače in tuje uporabnike.92 Glede na nedavne odločitve SES-a pa 

njegova stališča niso več tako jasna. 

Sodišče je večkrat preverilo upravičenost omejitvenega ukrepa na osnovi javnega interesa, 

brez da bi pri tem posebej obravnavalo vprašanje nejasnege nanašanja ukrepa.93  

Med pravnimi strokovnjaki je potekala debata ali se lahko Država Članica sklicuje na 

prevladujoče razloge javnega interesa za utemeljitev omejitve osnovnih tržnih svobod na 

podlagi diskriminativnega državnega ukrepa, tj. ukrepa, čigar nanos se razlikuje glede na 

državljanstvo.94  

Ta težnja sodne prakse Sodišča je še posebej vidna v kontekstu prevladujočih zahtev 

varstva okolja.95 Omenjena presoje se nanašajo na državne ukrepe, ki so bili (z strani 

Komisije, državnega sodišča in/ali odgovornega Splošnega Odvetnika) proglašeni za (vsaj 

neposredno) diskriminatorne. Kljub temu se Sodišče ni posebej posvetilo vprašanju 

                                                  
90 Delovni Dokument Komisije “Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr 

verursachten Umweltprobleme”, KOM(1998) 444 endg., 15.odstavek. 
91 Glejte spodnje Poglavje 3 A. II 3.Dela. 
92 SES Primeri 788/79 Gilli and Andres [1980] ECR 02071, 6.odstavek ; 113/80 Commission v Ireland (Souvenir 

Jewellery) [1981] ECR 01625, 11.odstavek; C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-04165, 37.odstavek 
93 E. g. SES Primeri C-388/01 Commission v Italy [2003] ECR I-00721, 21. in njemu sledeči odstavki.; C-42/02 

Lindman [2003] ECR I-13519, 21. in njemu sledeči odstavki. 
94 Herdegen, M., Europarecht (2011), str. 270; Evropska Komisija, Vodič k uvedbi predpisov Pogodb, ki urejajo 

prost pretok blaga (2010), str. 28; Oliver, P., Oliver o Prostem Pretoku Blaga v Evropski Skupnosti (2003), 
216. in njej sledeče strani, Poglavja 8.05-8.12. 

95 Prvi pokazatelji takšnih sprememb so vidni v primerih Commission v Belgium (SES Primer C-2/90 
Commission v Belgium [1992] ECR I-04431, passim). Od takrat Sodišče zavzema isto stališče, brez da bi se 
odpovedalo predhodni praksi (glejte SES Primeri C-389/96 Aher-Waggon GmbH [1998] ECR I-04473, 20 in 
njemu sledeči odstavki.; C-379/98 PreussenElektra [2001] ECR I-02099, 68. in njemu sledeči odstavki.; C-
463/01 Commission v Germany [2004] ECR I-11705, passim; C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] 
ECR I-09871, passim). 
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diskriminacije tovrstnih ukrepov, temveč je preverjalo, ali so ukrepi utemeljeni na podlagi 

varstva okolja in še zlasti, ali so ti ukrepi sorazmerni. Najnovejši in najbolj odmeven primer 

tega vprašanja je odločitev v primeru Inntal II-ruling.  

Splošni Odvetnik je zaradi ocene Komisije, da ima sporen ukrep možne diskriminatorne 

težnje, izvedel podrobno analizo ustreznega precedenčnega prava SES, ter še posebej 

odločitve Sodišča v primeru Inntal I, ter prišel do zaključka, da lahko tudi varstvo okolja kot 

obvezna zahteva služi za utemeljitev diskriminatornih ukrepov.96 Sodišče se kljub vsemu 

sploh ni ukvarjalo z diskriminativnimi težnjami ukrepov, temveč je preučilo le možnost 

veljave spornega avstrijskega ukrepa. Utemeljitev uvedbe ACE na osnovi okoljevarstvene 

zaščite je torej precej izvedljiva.97 

3. Elementi preizkusa sorazmernosti  

Vsak ukrep, ki je sposoben ovirati trgovanje znotraj Unije, je lahko utemeljen le, če spoštuje 

načelo sorazmernosti. Da bi bil ukrep sorazmeren, mora biti ustrezen, pravilen in potreben 

za doseg zastavljenih ciljev. 

a) Ustreznost ACE 

Kar se zadeva ustreznosti, mora biti uporaba ukrepa skladna in sistematična za doseg 

zastavljenih ciljev, pri čemer se morajo izogniti vsakršna neskladja med izbranimi in 

neizbranimi ukrepi.  

Na osnovi omejitve in posledično tudi zmanjšanja prekoalpskega cestnega prometa, ACE 

lahko zmanjša škodo okolju, ki jo povzroča ta prevozni način v alpski regiji.98 Kljub temu pa 

je vprašujoča skladnost nekaterih od značilnosti ACE, ki so navedene v raziskavi 

ALBATRAS. 

Te skrbi jasno izhajajo iz predvidene uvedbe pravila razlikovanja plačljivih in brezplačnih 

poti, ki prečkajo Glavno Alpsko Linijo. V skladu s pravilom, obstaja odgovornost tistih 

transportnih operacij, ki vključujejo prečkanje Glavne Alpske Linije, medtem ko prevozniki 

na istih cestah, ki ne prečkajo te linije, lahko vozijo brezplačno in brez kvantitativne 

omejitve, ne glede na dolžino poti ali emisijskega razreda uporabljenih TTV. Menimo, da 

razlikovanje med plačjivimi in brezplačnimi potmi, ki ni v povezavi z okoljsko škodo, ki jo le 

te povzročajo, ni skladno z cilji ACE za zmanjšavanje takšne škode. 

                                                  
96 Mnenje Splošnega Odvetnika z dne 16.decembra 2010, Primer C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), 81. 

in njemu sledeči odstavki, ki imajo več podrobnosti o omenjenih sklepih.. 
97 Tudi Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 

„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 178. in njej 
sledeče strani, 181. 

98 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 178. in njej 
sledeče strani., 181. Glejte tudi Primer SES C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 
21.decembra 2011, 129. odstavek. 
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Razlikovanje na osnovi prečkanja Glavne Alpske Linije prav tako izvzema prevoznike, ki 

potujejo vzporedno z linijo proti zahodu ali vzhodu, vendar pa je ne prečkajo, tako, da ne 

potrebujejo APE. Na prvi pogled lahko takšno izvzetje sprožilo vprašanja o skladnosti 

instrumenta, saj se ne ozira na okoljko škodo, ki jo povzroča promet TTV, ki potujejo proti 

zahodu ali vzhodu znotraj alpske regije. Kljub temu je potrebno potrditi, da takšni potovalni 

cilju vplivajo na druge cestne odseke od tistih, zajetih v alpske prehode, ki so predmet tega 

instrumenta. To lahko služi kot veljavno izhodišča za utemeljitev takšne razlike, npr. v 

primeru bistveno manjše škode okolju v nepokritih ne-gorskih predelih ali v odsotnosti 

alternativnih prevoznih načinov na teh poteh99. 

Podobni zadržki glede ustreznosti se nanašajo na omejitev veljavnosti instrumenta na 

alpski lok B+ namesto na celotni alpski lok C. V tem kontekstu ni mogoče ignorirati dejstva, 

da bi uvedba alpskega loka B+ najverjetneje vodila do okolju škodljivega obvoza, saj bi 

takšna prostorska omejitev predstavljala močno spodbudo prevoznikom, da uporabljajo 

prehode, kjer nimajo nobene odgovornosti, čeprav bi to podaljšalo celotni čas potovanja. 

Ker je dolžina potovanja v tesni povezavi z pozvročeno okoljsko škodo, bi posledice 

takšnega namernega obvoza iz splošnega vidika ogrozile zastavljeni cilh varovanja okolja. 

Glede na sodno prakso SES, bi tovrstni učinki obvoza posledično sprožili debato o 

skladnosti med izbranimi (v tem primeru veljava zavezanega alpskega prehoda v loku B+) 

in neizbranimi ukrepi (ne veljajo za druge prehode). Upoštevajoč njena predhodna stališča, 

Komisija prav tako najverjetneje ne bi sprejela obvoza prometa kot ustrezno možnost iz 

vidika trajnostne prometne politike.100 

Medsebojna povezanost dolžine poti ter njene okolju škodljive posledice razkrivajo še eno 

šibkost kar se zadeva ustreznosti instrumenta, ki jo povzroča predvideni obračunski način, 

v skladu s katerim cena prehoda ne bo odvisna od splošne prepotovane razdalje temveč le 

od emisijskega razreda vozila (z izjemo lokalnega prometa in prometa na krajše razdalje). 

Posledično morajo vse odgovorne transportne operacije TTV določenega izpustnega 

razreda (ki ne izpolnjujejo pogojev za lokalni promet ali promet na krajše razdalje) plačati 

enako ceno, ne glede na različno okoljsko škodo, ki je v odvisju od prevožene razdalje. Za 

primer lahko vzamemo prevoznika, ki v okviru ACE, potuje od Innsbrucka do Trenta 

(180km) in ki na tej poti prečka gorski prelaz Brenner; plačal bo isto ceno kot prevoznik, ki 

isti prelaz prestopi na svoji poti od Munchena do Verone, kar znaša 380 km (več kot 

dvakratna razdalja) znotraj Alpske regije. 

V preteklosti je Komisija izrecno prepovedovala podobne načine pavšalnega plačevanja.101 

Vprašljivo je torej ali so takšni ukrepi skladni z zastavljenim ciljem zmanjševanja 

                                                  
99 V zvezi s tem bi se lahko sklicevali na argument, da omenjeni ni del enega od devetih tovornih koridorjev, kot 

so določeni v Prilogi k Uredbi (EU) Št. 913/2010 Evropskega Parlamente in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčnost tovornega prometa. 

100 Delovni Dokumenti Komisije “Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr 
verursachten Umweltprobleme”, KOM(1998) 444 endg., odstavki 11, 65, 69. 

101 Delovni Dokumenti “Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr verursachten 
Umweltprobleme”, KOM(1998) 444 endg., 18. odstavek. 
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okoljevarstvenih posledic cestnega prevoza, z namenom, da bi v alpski regiji zagotovili 

trajnostno prometno politiko. 

b) Potreba po  ACE 

Kot eden od sestavnih elementov preizkusa sorazmernosti, mora biti ACE potreben, kar 

pomeni, da se zastavljenega cilja ne da doseči na manj strog način.102 Poleg tega je ukrep 

potreben le, če ne presega tega, kar je potrebno za doseg zastavljenega cilja. 

V skladu z odločitvijo SES v primeru Inntal I, imajo Države Članice »dolžnost, da pozorno 

preverijo možnosti uvedbe manj strogih ukrepov, kar se tiče svobode gibanja, ter da jih 

zavržejo, če je jasno določena njihova neustreznost glede na zastavljene cilje«.103 Dolžnost 

Držav Članic je, da zagotovijo prost pretok blaga in zato uvajajo manj stroge ukrepe, je v 

skladu z Sodiščem še toliko bolj potrebna tam, kjer glavne tranzitne poti tvorijo »glavne 

zemeljske trgovske povezave« ali »vitalne komunikacijske poti« med Državami 

Članicami104. V nedavni odločitvi Inntal II, se Sodišče izrecno sklicuje na sodno prakso in 

posledično izvršeno poglobljeno analizo ustreznosti manj strogih ukrepov.105 

Do sedaj je bilo na temo sistemov upravljanja prometa izvedenih že več raziskav v okviru 

Spremljevalnega Zurichškega Procesa. Raziskava z nazivom »Raziskava o Sistemih 

Upravljanja Prometa za Prekoalpski Cestni Tovorni Promet« je npr. ocenila, da so ACE, 

AETS in TOLL+ ustrezni sistemi za upravljanje prometa v občutljivih območjih kot je Alpska 

regija. Na osnovi tega so bili ACE, AETS in TOLL+ analizirani na primerjalni stopnji v 

raziskavi ALBATRAS. Ta prizadevanja so podrobno analizirala tako vse tri našete sisteme 

kot tudi možne alternative. Kljub temu je in v opravičilo ACE, v skladu z pogoji, ki jih je 

zastavilo SES, potrebno določiti, da gre za najmanj strog ukrep, ki je potreben za doseg 

cilja.Potrebno je prikazati, da iz vidika prostega pretoka blaga ne obstaja manj strog ukrep 

kot je ACE, pri čemer je dokazno breme na Državah Članicah, ki ga želijo uvesti. 

V skladu z Dunajskimi Zaključki cilj treh instrumentov, zmanjšanje okoljske škode, ki jo 

povzroča promet TTV in podpora menjave prevoznega načina, služi višjemu cilju 

trajnostnega upravljanja tovornega prometa. To je dobro poznan cilj na evropskem nivoju 

saj predstavlja konkretizacijo osnovnega načela varstva okolja, kot je navedena v 11. členu 

PDEU. Sprejeti ali predvideni ukrepi za doseg teh ciljev kot tudi načela, na katerih temeljijo 

tovrstni ukrepi, bodo torej služila kot orientativni pokazatelji tega, kar Komisija kot »čuvaj 

Pogob« smatra za ustrezno in potrebno.106 

                                                  
102 Glejte Primer SES C-319/05 Commission v Germany (Garlic) [2007] ECR I-09811, 87. odstavek. 
103 Primer SES C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, 87. odstavek. 
104 Primeri SES C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I-05659, 63 odstavek., o avstrijski Brenner A 13, in C-320/03 

Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, 87 odstavek., o Intall avtocesti. 
105 SES Primer C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21. decembra 2011, 140. in njemu sledeči 

odstavki. 
106 Izredno pomembni Delovni Dokumenti Komisije “Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den 

Lastkraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme”, KOM(1998) 444 endg., 15.odstavek. 
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Evropska Unija je sprejela sveženj spodbud za bolj trajnostni promet, medtem ko istočasno 

ohranja konkurečnost notranjega trga. Del tega svežnja, ki se nanaša na cestni promet, je 

»Strategija za internalizacijo zunanjih stroškov«”107, ki spremlja predlog za dopolnitev 

Direktive o Eurovinjeti108. Zastavljeni cilj je ustrezno določanje transportnih cen, da bi bolje 

ponazorile dejanske stroške uporabe različnih prevoznih načinov. Zakonodaja EU smatra 

takšno internalizacijo zunanjih stroškov kot ustrezno orodje za zmanjševanje okolju 

škodljivih posledic. Toda noben prevozni način ne sme imeti prednosti glede na druge. Z 

drugimi besedami, vsak prevozni način bo nosil le stroške okoljske škode, ki se lahko 

pripišejo njemu, saj se tako zagotovi lojalna konkurenca in se izogne nepotrebno 

obračunavanje uporabnikom, kot tudi nepotrebne omejitve trgovanja znotraj 

Unije.Zakonodaja EU je mnenja, da so cestnine najboljši instrument za določanje cestnih 

prevoznih stroškov uporabnikom na pošten in učinkovit način, saj zrcalijo dejansko porabo 

vozil in zunanje stroške, ki jih pri tem uporabniki dejansko povzročijo, pri tem pa je 

upoštevano načelo onesnaževalec-plača (glejte npr. 191. člen PDEU), ki velja v skladu z 

Pogodbo za prometni sektor.109 

V skladu s tem je strategija Unije o trajnostnem prometi, ki se nahaja tudi v osrčju 

Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, naklonjena cestninskemu sistemu. V skladu z mnenjem 

Komisije o primerih Inntal I in II, ki ga Sodišče ni zavrnilo, je cestninski sistem, ki je 

povezan z različnimi emisijskimi razredi težko tovornih vozil, manj strog ukrep za boj proti 

negativnim okoljskim posledicam cestnega tovornega prometa.110 Še več, cestninski sistem 

deluje brez zgornjih mej in zaradi tega pri njemu ne obstaja tveganje pomanjkanja pravic za 

prekoalpski prehod. 

Toda ACE temelji na kvantitativnih omejitvah v obliki zgornjih mej razpoložljivih pravic do 

prehoda, in je za prevoznike v praksi še strožji. ACE predvideva dvofazni sistem (avkcija 

APE in pretvorba v APD), medtem ko morajo npr. TOLL+ prevozniki preprosto plačati 

dajatev za prečkanje Alpske regije. 

Nadaljni zadržki o potrebnosti instrumenta se nanašajo na stroške prevoznikov v okviru 

ACE. Te skrbi izhajajo iz dejstva, da ACE koncept ni zasnovan na internalizaciji zunanjih 

stroškov.111 Zatorej ni tveganja, da bi dajatve ACE presegle te stroške, vendar pa bi iz 

zakonskega vidika EU katerikoli sprejeti instrument za trajnostni razvoj prometa, v skladu z 

načelom onesnaževalec-plača, uporabnikom obračunal le dejanske stroške transportne 

operacije, tj. znesek infrastrukturnih in zunanjih stroškov, ne bi pa jih presegal. To načelo ni 

določeno le v Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjeti, temveč tudi v drugih zakonodajnih aktih in 

dvostranskih sporazumih EU kot je npr. 37.člen EU-Švicarskega Prometnega Sporazuma 

                                                  
107 COM(2008) 435 kon. 
108 COM(2008) 436 kon/2. 
109 Glejte Uvodne Izjave 7 in 37 Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti; za podrobnejše podatke glejte spodnje 

Poglavje 3 A. IV 3.Dela. 
110 Glejte Primere SES C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, 86 odstavek.; in C-28/09 

Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21.decembra 2011, 70.odstavek, 150. 
111 Cfr. Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, 1213. in njej sledeče 

strani., 1218. 
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in 7.člena Prometnega Protokola, ki spremlja Alpsko Konvencijo. Skrbi glede nepotrebne 

preobremenitve prevoznikov, ki presega škodo, ki so jo povzročili, so še dodatno 

podkrepljene z avkcijskim mehanizmom, ki tvori sestavni element ACE.  Ker je predvidena 

delitev APE preko avkcij za kasnejše trgovanje, bodo cene APE sledile tržnemu 

mehanizmu ponudbe in povpraševanja. Zato in še zlasti v primeru pomanjkanja, ACE 

predstavlja tveganja v smislu, da bodo prevoznikom obračunane cene, ki bistveno 

presegajo dejanske stroške, ki so jih povzročili, ter na ta način določa zgornjo mejo kot 

podporo menjave na prevozne načine z manjšo okoljsko škodo. Če povzamemo zgornje 

trditve, za uspešno opravljen preizkus potrebnosti, bi uvedba ACE zahtevala dokaz, da 

cestninski sistem, ki omejuje naplačevanje dejanskih stroškov ne ni mogel biti smatran kot 

zadosten za doseg ciljev varstva okolja, za katere si prizadeva ACE.Z drugimi besedami, 

dokler je cestninski sistem sposoben doseči zastavljene cilje trajnostnega in bolj zelenga 

transporta v Alpski regiji na manj strog način iz vidika svobode gibanja, so možnosti 

predložitvije ključnih dokazov za potrebnost ACE vprašljive. 

c) Pravilnost ACE 

Da bi prestal preizkus sorazmernosti, mora biti ACE pravilen. Gre za prepoved 

neustreznega neskladja med povzročenimi omejitvami svobode gibanja in zadanimi cilji. Iz 

tega vidika je pomembno poudariti, da igrajo pomembno vlogo predpisi zadostnih 

alternativnih železniških zmogljivosti, ki bi ob prehodu iz cestnega prometa prevzela del 

bremena.112 Zadostnost takšnih železniških zmogljivosti ni odvisna le od količine, temveč 

tudi od cen in dostopnosti v praksi vseh pomembnejših uporabniških segmentov. Če takšne 

zmogljivosti ni na razpolago, obstaja veliko tveganje, da bo mejnik ACE resno oviral 

trgovanje znotraj Unije tako, da bo prevoznikom onemogočil cestni dostop potem, ko bodo 

dosegli mejnik – pri čemer pa ne bodo imeli na voljo nobene alternativne prevozne 

možnosti. Zato je pomembno, da ACE ni uveden preden se zagotovijo zadostne želeniške 

zmogljivosti, pri čemer dokazno breme sloni na Državi Članici, ki želi takšen instrument 

uveljaviti. 

Kar se zadeva dostopa do zajetega cestnega omrežja, morajo Države Članice v 

nadaljevanju določiti, da določeni uporabniki kot so npr. novi uporabniki ali prevozniki, ki 

alpsko regijo prečkajo le občasno, ne bodo prikrajšani za uporabo prekoalpskih cestnih 

koridorjev. 

Iz vidika predpisov o dostopu in cenah, je vzpostavitev sistema ustvarjanja trga, ki bo 

zagotovil dodatno likvidnost, vsekakor korak v pravo smer; Države Članice morajo uvesti 

potebne ukrepe, da zastavljeni mejnik ne bi povzročil splošne cenovne stopnje, ki bi lahko 

vodila k nepotrebnem obračunavanju stroškov prevoznikom oz. ki bi imela nezakonite 

oškodovalne posledice. V tem kontekstu ne smemo pozabiti na stališče EU, da mora 

katerikoli instrument upravljanja prometa obračunavati le realne stroške transportnih 

operacij uporabnikov. 

                                                  
112 Glejte mnenje Komisije, omenjeno v Primeru SES C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 

21.decembra 2011, 71.odstavek; za podrobnejše informacije glejte tudi Mnenje Splošnega Odvetnika 
Trstenjaka z dne 16.decembra 2010, Primer C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), 119.odstavek. 
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II. Skladnost z načelom ne-diskriminacije  

1. Obseg uporabe instrumenta 

V primeru, da bi bila zanikana sposobnost ACE, da ovira trgovanje znotraj Unije v skladu z 

34.členom PDEU, bi se podobni dvomi o zakonski neskladnosti, ki so že omenjeni v 

kontekstu možnih konceptualnih neskladij instrumentov, pojavili tudi za preostala skupna 

načela o ne-diskriminaciji, ki so zajeta v 18.členu PDEU. 

Predvsem obračunavanje transportnih operacij preko Glavne Alpske Linije, ne pa tudi 

drugih težko tovornih poti na istih cestah brez prečkanja linije, se zdi neskladno z načelom 

ne-diskriminacije: Kar se se zadeva francosko/italijanskih prehodov, ki se nahajajo na 

mejah, bi takšno razlikovanje pomenilo diskriminacijo mednarodnega (dvostranskega ali 

tranzitnega) prometa glede na domači promet, ki se odvija po popolnoma istih cestah 

alpske regije.113 Vendar pa je potrebno upoštevati, da tudi, kar se zadeva prehodov v 

osrčju ene od držav, večina poti ne bo prečkala Glavne Alpske Linije, ter posledično ne bo 

plačljiva in bo potekala znotraj ozemlja države (domači prometi), medtem ko bodo 

mednarodne transportne poti običajno prečkale to črto. Takšno razlikovanje predstavlja 

neposredno diskriminacijo na podlagi državljanstva ali države, v kateri je sedež prevoznika, 

pri čemer večino domačih transportnih operacij izvajajo domači, večino mednarodnih 

tranzitnih poti pa tuji prevozniki. 

Če precej abstrakten 18.člen PDEU tolmačimo v širšem smislu ter se sklicujemo, v skladu z 

odločitvijo SES v primeru Brenner-Maut, na posebne predpise Dopolnjene Direktive o 

Eurovinjeti o enakem obravnavanju domačega in tujega TT prometa kot referenčno 

točko114 za ugotavljanje ali ACE vsebuje dikriminatorne elemente, je problematična tudi 

omejitev veljavnosti instrumenta na alpski lok B+ in ne-veljavnost za promet, ki poteka 

znotraj alpske regije proti vzhodu in zahodu. Z namenom, da bi utemeljili predvsem 

izvzetek prometa, ki se odvija proti vzhodu in zahodu iz vidika veljavnosti instrumenta, bi 

morale Države Članice na primeru dokazati, da na teh poteh niso na razpolago drugi 

prevozni načini, da je okoljska škoda, povzročena na odgovornih alpskih prehodih bistveno 

večja oz. da ima lahko razširitev veljavnosti na nezajeto cestno omrežje resne učinke na 

okolje, cestno varnost, ali pa bi predstavljala nesorazmerne stroške. 

2. Privilegiji za lokalni promet in za promet na krajše razdalje 

Če se ponovno sklicujemo na odločitev SES v primeru Brenner-Maut,  pridemo do novih 

zadržkov iz vidika neenakega obravnavanja zaradi prednosti lokalnega prometa in prometa 

na kratke razdalje, ki so navedene v raziskavi ALBATRAS zaradi dejstva, da dolžina poti ni 

upoštevana glede na preostale tranzitne transportne operacije v okviru ACE. 

                                                  
113 Glejte Delovne Dokumente Komisije, “Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den 

Lastkraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme”, KOM(1998) 444 endg.,15.odstavek. 
114 Načela za boj proti okoljski škodi, ki jo povzročajo TTV, podobna tistim iz Direktive, lahko najdete v Delovnih 

Dokumentih Komisije “Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr 
verursachten Umweltprobleme”, KOM(1998) 444 endg., 15.odstavek. 
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Prednosti niso (neposredno) odvisne od državljanstva prevoznika, temveč od dolžine 

potovanja; lokalni promet (maks. 80km ter dolžina prehoda) in promet na krajše razdalje 

(maks. 150km vključno z prehodom), pri čemer imata prednost pred transportom na daljše 

razdalje v smeri sever-jug.115 Ker levji delež tranzitnega prometa na daljše razdalje 

opravljajo večinoma tuji prevozniki, medtem ko so domači in regionalni prevozniki izvzeti iz 

te obveznosti, takšne prednosti na prvi pogled predstavljajo diskriminacije mednarodnega 

tovornega prometa.116 

Ker 19.člen PDEU prepoveduje kakršnokoli neutemeljeno diskriminacijo, je potrebno 

preveriti ali za neenako obravnavanje obstajajo smiselni razlogi. V skladu z raziskavo 

ALBATRAS, prednosti lokalnega in regionalnega prometa omogočajo, da se izognemo 

oviranju prometa med bližnjimi gospodarskimi območji na obeh stranek Alp, ki bi v skladu z 

znastvenimi dokazi izhajalo iz nesorazmernega povečanja stroškov, še zlasti tistih za 

transportne operacije. Ker na prvi pogled deluje, da obstaja gospodarski cilj, pa ta ni dovolj  

velik iz vidika javnega interesa, da bi upravičil diskriminacijo na podlagi državljanstva; 

potrebno je zagotoviti, da izjeme lokalnega in regionalnega prometa ne stremijo k zaščiti 

prevoznih podjetij iz tega območje, temveč služijo kot izvedljiva regionalna gospodarska 

politika, ki podpira sosednja območje, podobno kot je to navedeno v 2.odstavku 96. člena 

PDEU.117 Sorazmernosti in še zlasti potrebo predvidevnih prednosti bi lahko dodatno 

utemeljili z trdnimi dokazi, da prehod iz cestnega na železniški promet ni ustrezna možnost 

za tovorni promet na tako kratke razdalje, kar je tudi v skladu z oceno Komisije v Beli Knjigi 

2011, da bodo tovorne pošiljke na majhnih in srednjih razdaljah (pod 300 km) še naprej v 

večini prevožene z tovornjaki.118. Takšna utemeljitev je prav tako v skladu z sodno prakso 

SES, ki je nedavno izjavilo, da je želeniški transport izvedljiva alternativa cestnemu 

transportu le v primeru poti z določeno razdaljo in da je izjema lokalnega in regionalnega 

promet ena od tipičnih lastnosti državnega ukrepa, ki stremi k kanaliziranju prometnih tokov 

in vplivanju na izbor prevoznih načinov.119 

Vsekakor pri ocenjevanju utemeljitve prednosti lokalnega in regionalnega prometa v okviru 

ACE, ni moč ignorirati, da sta zaradi povezanosti na osnovi razdalje AETS in TOLL+ brez 

takšnih prednosti funkcionalna. 

                                                  
115 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 

„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 178. in njej 
sledeče strani, 182. 

116 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 178. in njej 
sledeče strani, 182. V svoji odločitvi v primeru Brenner, je SES označil primerljivo razlikovanje transportnih 
storitev kot diskriminatorn, Primer C-205/98 Commission v Austria (Brenner-Maut) [2000] ECR I-07367, 72. in 
njemu sledeči odstavki., 76. 

117 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 178. in njej 
sledeče strani, 182. in njej sledeče strani. 

118 COM(2011) 144 konec, 24.odstavek. Glede na dejstvo, da je v skladu z podatki Eurostat več kot polovica 
vsega blaga (iz vidika teže) prepeljana na razdaljah, krajših od 50 km, več kot tri četrtine pa na razdaljah iznad 
150 km, je Komisija kljub temu in med drugim podčrtala pomembnost okrepitve tržnih mehanizmov za kratke 
in srednje razdalje. 

119 Primer SES C-28/09 Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21.decembra 2011, 134.odstavek. 
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III. Skladnost z Uredbo (ES) Št. 1072/2009 

ACE sistem vsebuje omejitve kvot v skladu z političnimi stališči, ki bi lahko predstavljale 

kršitev Uredbe (ES) Št. 1072/2009.Do sedaj je SES puščalo odprt obseg veljavnosti 

Uredbe Sveta (EEC) Št. 881/92120 – uredba, ki je predhodna Urdebi (ES) Št. 1072/2009 –, 

vendar pa lahko smatramo, da omejitev kvot ni sprejemljiva le zato, ker bodo 

posameznikove tranzitne pravice razdeljene na podlagi postopka, ki temelji na tržnih 

mehanizmih.121 Kar je – in mora biti – ključno, je podatek, da so v sklopu ACE tranzitnih 

pravic le te omejene v njihovi količini, kar lahko povzroči situacijo pomanjkanja. 

Čeprav Uredba (ES) Št. 1072/2009 ne vpliva neposredno na uporabo cest, pa je bisteno, 

da se »nanaša na mednarodne prevoze po ozemlju Skupnosti« (Uvodna izjava 3). Zaradi 

tega – in kot je obrazloženo v Uvodni izjavi 6 – mora postopno dokončavanje enotnega 

evropskega trga voditi k odstranjevanju omejitev dostop do domačih trgov Držav Članic. 

Kljub temu je potrebno pri tem upoštevati učinkovitost nadzora in razvoj pogojev za 

zaposlovanje v stroki, usklajevanje predpisov, med drugim na področju izvrševanja in 

dajatev uporabnikov cest, ter socialno in varstveno zakonodajo...«.V skladu z 3.členom, 

mora imeti mednarodni prevoznik – če je voznik državljan tretje države - dovolilnico 

Skupnosti ter vozniško potrdilo. 

Sistem kot je ACE, ki je zasnovan na omejitvi kvot, je lahko neskladen z uredbo (ES) Št. 

1072/2009. Lahko bi trdili, da omenjena uredba ne prepoveduje omejitve kvot cestnih 

prevoznikov blaga. Vprašanje ali omejitveni ukrep vpliva le na določene poti ali na celotno 

cestno omrežje, ni pomembno saj zakoni Unije ne določajo posebnih poti. Uveljavljanje 

omejitvenih kvot za večino alpskih tranzitnih poti ima skoraj enak učinek kot omejitev kvot 

za lokalni in regionalni promet, kot se je SES122  izreklo v primeru Inntal-avtoceste,  saj so 

te tranzitne poti izrednega pomena in tvorijo ene glavnih zemeljskih komunikacijskih poti 

med severno in južno Evropo za težka tovorna vozila.123 V skladu z effet utile, torej 

predstavljajo ukrep z enakim učinkom kot kvantitativne omejitve.124 

 

                                                  
120 Glejte še posebej Primer SES C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, 92. in njemu 

sledeči odstavki. 
121 To je tudi stališče Webra, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, Zeitschrift für die Aktuelle 

Juristische Praxis, AJP/PJA (2008), 1213. in njemu sledeči odstavki, 1216 in, podrobneje, 1217. 
122 SES Primeri C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, 66.odstavek; C-28/09 Commission 

v Austria (Inntal II), Sklep z 21.decembra 2011, odstavka 116, 140. 
123 Podobno Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA (2008), 1213. in njej 

sledeče strani, 1216, k glavnemu sklepu. 
124 To stališče je podano tudi v Mnenju Splošnega Odvetnika Albera z dne 9.septembra 2003, Primer C-157/02 

Rieser Internationale Transporte [2004] ECR I-01477, odstavka 122, 130, o cestnini Brenner. Brez  
oškodovanja – saj se njegov argument nanaša na tranzicijsko obdobje Direktive 1999/62/EC –, Splošni 
Odvetnik meni, da ker Direktiva 1999/62/ES nima neposrednih učinkov, se lahko prevoznik zanaša na 
predpise Pogodbe o svobodi zagotavljanja storitev, ki velja na področju mednarodnega prevoza blaga po 
cestah Skupnosti v ali iz ozemlja Države Članice oz. preko ozemlja ene ali večih Držav Članic”. 
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Po drugi strani, bi lahko trdili da se dovolilnice Unije nanašajo na tržni dostop le v strogem 

smislu.125 V tem primeru enak učinek ne bi bil pomemben za sprejetje uredbe (ES) Št. 

1072/2009, saj sekundarni zakon Unije, ki liberalizira zgoraj opisani transportni trg, ne 

prepoveduje vseh sistemov, ki omejujejo tovorni promet po alpskih tranzitnih poteh. 

Uvedba ACE lahko izgleda težavna v zvezi z realizacijo svobode kabotaže, saj instrument 

uvaja omejitev kvot na osrednjih cestnih povezavah. Prav tako je potrebno upoštevati, da 

promet na alpskih tranzitnih poteh poteka večinoma na daljše razdalje; zaradi tega ACE še 

posebej prizadane prevoznike, ki niso registrirani v državi, ki jo prečkajo. Posledično bi 

takšen dokument pomenil neposredno diskriminacijo.126 Trenutno vprašanje, ali ozemeljsko 

omejen sistem kot je ACE, krši 8. in 9.člen Uredbe (ES) Št. 1072/2009, še ni bilo 

obravnavano v znanstveni literaturi ali v sodni praksi. Deluje, kot da je Komisija sprejela 

takšen obseg veljavnosti;127 med ko Splošni Odvetnik, omenjen v Inntal I128, meni, da 

uredba »ni omejena samo na storitve kabotaže« in da so osrednje teme predpisov »v javni 

povezavi z kabotažo kot takšno« ter da ne izključuje, da bi bili na področju uporabe cest 

med Državami Članicami upoštevani ukrepi bolj splošne narave. Kljub temu, se ne more 

ovreči ideje, da bi lahko zaradi teh razlogov ACE neposredno ogrožala svobodo kabotaže, 

kot je uvedena na podlagi Uredbe (ES) Št. 1072/2009. 

IV. ACE v luči Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti 

Iz našega stališča, se ACE  v okviru Dopolnjene Direktive u Eurovinjeti ne more smatrati 

kot cestnina niti kot uporabniška dajatev, saj nima »določenih« cen APE, ki so odvisne od 

tržnih mehanizmov in niso vnaprej določene z strani regulativnih organov ali Države.129 

Poleg tega je potrebno ACE smatrati kot instrument, ki si prizadeva zmanjšanje okoljske 

škode v alpski regiji. V skladu z Dunajskimi Zaključki z dne 7.maja 2009, je bil ACE 

dejansko smatran kot del instrumentov »ki so najbolj primerni za trajnostno upravljanje 

cestnega tovornega prometa“, tj. zmanjševanje okoljskih posledic cestnega prometa, 

omogočanje menjave prevoznega načina in izboljšanje prometne varnosti«. 
                                                  
125 Kljub temu ni mogoče zanemariti uvodnih izjav Uredbe Sveta (EES) Št. 881/92 z dne 26. marca 1992 o 

dostopu do trga cestnih prevozov blaga v Skupnosti na ali iz ozemlje Države Članice oz. ki potekajo preko 
ozemlja ene ali večih Držav Članic”. 

126 Glejte zgornje Poglavje 3 A. II 3.Dela kot tudi Primer SES C-205/98 Commission v Austria (Brenner-Maut) 
[2000] ECR I-07367, 115.odstavek. 

127 Glejte Primer SES C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, 38.odstavek o 
precendenčnih uredbah. 

128 Mnenje Splošnega Odvetnika Geelhoed z dne 14.julija 2005 Primer C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) 
[2005] ECR I-09871, 121.odstavek, ki se prav tako nanaša na precedenčne uredbe. 

129  Stalno Tajništvo Alpske Konvencije podpira stališče, objavljeno v: Varstvo Okolja in Gora, ali je okoljevarstveni 
zakon prilagojen izzivom, s katerimi se soočajo gorati predeli? (2011), str.55; “V nasprotju pa maksimalni 
znesek ACE cestnine ni fiksno določen vnaprej, temveč se določa na podlagi tržnih mehanizmov. MS nimajo 
vpliva na strošek, ko je maksimalna številka tranzitov preko cestnih predhodov definirana, ATE pa so bile 
prodane ali razdeljene. Načelo je ugodno za argument, da se ACE ne sme smatrati kot cestnine v smislu 
Dir.1999/62. […] Prav tako ni prilagojena definicija uporabniške dajatve. Sistem bi najraje dal le eno pravico 
do potovanja po cestah in to je v eno smer. To lahko velja nekaj časa, vendar pa ni odvisno od časa, v smislu, 
ki ga določa 2.člen lit. c Dir. 1999/62; ni namreč dovoljeno nedoločeno število cestnih tranzitnih dovolilnic v 
omejenem časovnem okviru”. Komisija prav tako razlikuje tri različne instrumente (davke, 
cestnine/uporabniške dajatve in trgovanje z emisijami) za internacionalizacijo okolju škodljivih posledic v 
COM(2008) 436 final, str. 4. 
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Kljub temu ACE v raziskavi ALBATRAS ni smatran kot instrument, ki internalizira zunanje 

stroške in ni povezan z posebnim sklopom onesnaževalcev zraka. 

Zato se pojavlja vprašanje ali dejstvo, da (i) ACE ni instrument za internalizacijo zunanjih 

stroškov in da (ii) ACE ne spada v nobeno od definicij Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti (tj. 

obračunavanje vozil, uporabniških prostojbin ali cestnine), kar pomeni, da Dopolnjena 

Direktiva o Eurovinjeti prepoveduje uvedbo ACE. 

Lahko bi trdili, da je na podlagi uzakonitve Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, obseg 

usklajevanja dajatev, ki ga izvršujejo Države Članice v zvezi z prevozniki, razširjen tako, da 

sedaj pokriva ne le infrastrukturne prihodke temveč tudi dajatve za škodo, ki jo prevozniki 

povzročajo z hrupom in onesnaževanjem zraka. 

Dejansko je tako, da medtem ko bila Direktiva o Eurovinjeti 1999/62/ES začetno usmerjena 

na uskladitev mehanizmov za obračun infrastrukturnih stroškov prevoznikom (tj. plačilo 

same infrastrukture)130, je evropska zakonodaja v Direktivi 2006/37/ES, ki dopolnjuje 

Direktivo 1999/62/ES, naznanila njen namen, da poveča obseg usklajevanja na vse 

stroške, ki so povezani z uporabo infrastrukture, tj. ne le ne same infrastrukturne stroške 

temveč tudi na zunanje stroške kot so gost promet, hrup in onesnaževanje zraka: 

Uvodna Izjava 1 Direktive 2006/38/EC: “Odstranjevanje distorzij konkurence med 
prevoznimi podjetji v državah Članicah, ustrezno delovanje notranjega trga in 
izboljšana konkurenčnost vse temeljijo na pravičnih mehanizmih za plačilo stroškov 
infrastrukturne uporabe z strani prevoznikov. Določena usklajevalna stopnja je že bila 
dosežena s pomočjo Direktive 1999/62/EC”. 

Iz tega vidika, je Direktiva 2006/38/EC dosegla dodatno usklajevalno stopnjo 

infrastrukturnih stroškov in predvidela je spremembo v obračunu infrastrukturnih stroškov 

na osnovi zunanjih stroškov kot so okoljska škoda in zastoji; zaradi tega so bili upoštevani 

zunanji stroški, vendar le kot variacija infrastrukturnih stroškov brez, da bi proizvajali 

dodatne prihodke.131 

Če gremo še dlje, tj. na usklajevanje dajatev za prevoznike na vrhu ali namesto 

infrastrukturne dajatve z namenom, da bi pokrili stroške onesnaževanja zraka in hrupa, je 

Komisija morala do 10.junija po analizi »vseh opcij, vključno z stroški, ki izhajajo iz okolja, 

hrupa, zastojev, zdravja, (...)« predložiti »model za oceno zunanjih stroškov, ki bi služil kot 

osnova za prihodnje obračune infrastrukturnih dajatev« (11.člen Direktive 2006/38/ES).  

Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti je rezultat ocene Komisije. Z namenom, da bi pojasnili 

cilj Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, da bo uskladili dajatve stroškov, ki se nanašajo na 

zastoje, hrup in onesnaževanje zraka, Uvodna izjava 1 trdi sledeče: 

                                                  
130  Uvodna Izjava 1 Direktive o Eurovinjeti 1999/62/EC: “Odstranitev izkrivljenosti konkurence med prevoznimi 

podjetji v Državah Članicah zahteva tako uskladitev obračunskih stopenj kot tudi vzpostavitev pravičnih 
mehanizmov za obračun infrastrukturnih stroškov, ki jih krijejo prevozniki.” 

131  Direktiva predvideva nihanje cestnine v namen boja proti okoljski škodi, proti zastojem, zmanjševanja 
infrastrukturne škode, optimizacije uporabe te infrastrukture ali spodbujanja cestne varnosti, če takšna nihanja 
ne proizvedejo dodatnega cestninskega prihodka (10.odstavek 7.člena).  
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“Spodbujanje trajnostnega transporta je ključni element skupne prometne politike. V 
ta namen je potrebno zmanjšati vpliv prometnega sektora in njegovih negativnih 
posledic na klimatske spremembe, še zlasti kar se tiče zastojev, ki onemogočajo 
gibanje, ter povzročajo onesnaževanje zraka in hrup, ki škoduje zravju ter okolju. 
Poleg tega morajo biti zahtevki o varstvu okolja vključeni v definicijo in izvršbo drugih 
politik Unije, vključno z splošno prometno politiko.” 

Instrument, ki ga je sprejela evropska zakonodaja za plačilo tovrstnih stroškov je cestnina, 

čigar cilj je uvedba mehanizmov internalizacije zunanjih stroškov. 

Skladno s tem Uvodna izjava 7 trdi:  

“V sektorju cestnega prometa je cestnina za uporabo infrastrukture na osnovi 
prevožene razdalje pravičen in učinkovit gospodarski instrument za doseganje ciljev 
trajnostne prometne politike, saj se nanaša neposredno na uporabo infrastrukture, na 
okoljevarstveno učinkovitost vozil ter na kraj in čas uporabe vozil, ter je zato lahko 
nastavljena na stopnjo, ki dejansko zrcali stroške onesnaževanja in zastojev, ki jih 
povzroča dejanska raba vozil. Poleg tega, cestnine ne izkrivljajo konkurence na 
notranjem trgu, saj jih plačajo vsi operaterji, ne glede na poreklo, v sorazmerju z 
njihovo rabo cestnega omrežja”. 

Uvodna izjava 9 podaja dodatno indikacijo izčrpnosti Direktive, kar se zadeva dajatev, saj 

izrecno pravi da: 

 “Ta Direktiva Državam Članicam ne prepoveduje, da uveljavljajo državne predpise 
za naplačevanje drugim uporabnikom cest, zunaj obsega Direktive.” 

Zato je potrebno smatrati, da so v okviru Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti: 

 Predpisi o plačilih prevoznikov zaradi onesnaževanja zraka in hrupa so usklajeni na 

evropskem nivoju: 

 usklajevanje je izvršeno z določanjem enotnega instrumenta, tj. cestnine, katerega 

cilj je internalizacija zunanjih stroškov.  

Zaradi tega v primeru, da Država Članica določi alternativni instrument za plačila 

prevoznikov na osnovi cestne varnosti, zdravja ali okolja, le ta pa se ne ujema z 

instrumentom, ki je definiran v Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjetu (tj. ni cestnina in/ali ni 

zasnovan na podlagi metodologije internalizacije zunanjih stroškov), menimo, da obstaja 

tveganje, da bo ta alternativni instrument smatran kot nasprotujoč Dopolnjeni Direktivi o 

Eurovinjeti. 

To mnenje je podkrepljeno z Uvodno izjavo 15 Direktive: 

“Jasna in transparentna uvedba plačilnih shem lahko vodi do boljšega delovanja 
notranjega trga. Zato se je potrebno izogniti nedoslednim plačilnim sistemom, ki 
izkrivljajo konkurenco v mednarodnem tovornem prometu, ki poteka po 
prekoevropskem cestnem omrežju ali na določenih delih le tega, ter na vseh 
dodatnih odsekih povezanih omrežij ali avtocest, ki niso del prekoevropskega 
cestnega omrežja. Enako plačilno načelo bi se lahko nanašalo na katerikoli 
avtocestni odsek v omrežju Države Članice”. 
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Ker ACE ni cestninski sistem, ki si prizadeva za internalizacijo zunanjih stroškov, bi moral 

biti potemtakem smatran kot nasproten Direktivi. 

Kljub temu, bi po drugi strani lahko trdili, da Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti ne določa 

izrecno, da je potrebno uskladiti dajatve za kritje škode okolja in splošnega zdravja. Prej bi 

lahko trdili, da bi moralo biti usklajevanje omejeno na zunanje stroške hrupa in 

onesnaževanja zraka v meri, ki je opisana v Prilogi IIIa te Direktive. Kar se tiče 

onesnaževanja zraka, so onesnaževalci navedeni v Direktivi 2001/81/EC, tj. žveplov 

dioksid (SO2), dušikov oksid (NOx), hlapljiva organska topila (HOT) ter amonijak (NH3), na 

katere se nanaša Priloga IIIa Dopolnjene direktive o Eurovinjeti. 

Zaradi tega ne smemo izključiti dejstva, da imajo Države Članice še vedno možnost 

vzpostavitve instrumentov, ki niso izrecno povezani z zunanjimi stroški, zajetimi v 

Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjeti; to bi bil lahko primer ACE, ki ni povezan z specifičnimi 

zunanjimi stroški, zajetimi v Direktivi. 

Kljub temu menimo, da to stališče ni dovolj trdno; res bi pomenilo, da mora Država Članica, 

z namenom, da se izogne uporabi Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, le predložiti željeni 

instrument, ki nima neposredne povezave z posebnim sklopom onesnaževalcev, k čemer 

stremi Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti; po našem mnenju pa bi to predstavljalo večje 

tveganje kot pa neučinkovitost Direktive. 

Dejansko so boljši argumenti tisti, ki so naklonjeni izčrpnemu usklajevanju. V skladu z 

Direktivo je cestnina boljši instrument za učinkoviti boj z škodljivimi posledicami cestnega 

tovornega prometa za okolje. 

Kot je določeno v Pogavju 1C 2. Dela je za ugotavljanje, ali ima Država Članica preostale 

zakonodajne pristojnosti, da uveljavi alternativne ali strožje enostranske ukrepe, ključna 

izbira veljavne zakonske Pogodbene osnove. Medtem ko Države Članice takšne ukrepe 

lahko uveljavljajo v sektorjih, ki jih ureja sekundarna zakonodaja na podlagi XX. poglavja 

PDEU (Okolje), enake pristojnosti niso dane, če je bila sekundarna zakonodaja sprejeta na 

osnovi VI. Poglavja PDEU (Promet), kot v primeru Dopolnjene direktive o Eurovinjeti. 

To razlikuje našo situacijo od primerov Inntal, kjer je odredba prepovedi sektorskega 

prometa z strani avstrijskih oblasti tvorila del splošnega akcijskega načrta za zagotavljanje 

kakovosti zraka v dolini Inn, v skladu z dolžnostmi, ki izhajajo iz 3.odstavka 8.člena bivše 

Direktive 96/62 96/62 v povezavi z Direktivo 1999/30132, z namenom, da bi zaščitili letne 

mejne vrednosti dušikovega dioksida, ki jih določa Direktiva. Medtem, ko je Direktiva izbor 

ukrepov za izpolnjevanje zastavljenih mej na svojih ozemljih prepustila Državam Članicam, 

lahko le te dodatno uvedejo strožje varstvene ukrepe tako, da se izrecno sklicujejo na 

dejanski 193. člen PDEU, pa Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti določa cestnino kot 

instrument, ki učinkovito preprečuje škodljive posledice TT prometa. Poleg tega niti 

Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti, niti veljavni Pogodbeni prometni predpisi ne vsebujejo 
                                                  
132  Obe Direktivi sta bili medtem preklicani in sicer dne 11.junija 2010 z Direktivo 2008/50/ES Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 21. 2008 o kakovosti okoljskega zraka in čistoče zraka v Evropi (UL 2008 L 152, 
p. 19). 
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klavzule, ki bi Državam Članicam omogočala uvedbo alternativnih instrumentov za 

upravljanje težko tovornega prometa na cestnem omrežju, ki je zajeto v Direktivi. 

Zaradi tega je smotrno predvidevati, da je zakonodaja EU z sprejetjem Dopolnjene 

Direktive o Eurovinjeti na osnovi 91. člena PDEU dodobra izkoristila svoje zakonodajne 

pristojnosti, saj Države Članice – v odsotnosti zaščitne klavzule – nimajo zakonodajnih 

pristojnosti za uvedbo alternativnega instrumenta za upravljanje težko tovornega prometa 

kot je ACE, s katerim bi se borile proti škodljivim posledicam cestnega tovornega prometa, 

v skladu z 2. odstavkom 2.člena in 2.odstavkom 4. člena (g) PDEU133. 

B. Usklajenost ACE z mednarodnim pravom  

I. Usklajenost z zakonom WTO  

Kot je navedeno zgoraj, se obseg obeh, tako GATS in GATT, lahko prekriva, če prevoz 

blaga vključuje storitev, ki se nanaša na to blago. Oba sporazuma načeloma nista 

izključujoča; posledično sta lahko uporabljena istočasno za enak sklop okoliščin. 

Menimo, da veljavnost GATS ne pride v poštev v primeru instrumenta, kot je ACE. Vendar 

pa glede na dejstvo, da se nobena od držav iz Zurichškega Procesa ni zavezala k 

liberalizaciji cestno prometnih storitev v okviru GATS, skladnost ACE z GATS-om ni 

vprašljiva. 

Nasprotno, bi lahko dvomili v veljavnost predpisov GATT za instrument kot je ACE, ki si 

prizadeva za upravljanje prekoalpskega težko tovornega cestnega prometa. Kot je 

podrobneje obrazloženo v 2. Delu, je težko zanikati dejstvo, da je cestni tovorni promet 

prav tako lahko predmet predpisov GATT, če upoštevamo, da so reference o prometu kot 

takšnem, del nekaterih njegovih predpisov. 

1. Usklajenost z GATT in drugimi sporazumi o prosti trgovini 

ACE se osredotoča na prekoalpske transportne operacije, zaradi česar je potrebno 

upoštevati veljavnosti V. člena GATT. Kljub temu, je potrebno upoštevati tudi definicijo 

»tranzitnega prometa« iz 1.odstavka: »Blago […] bo obravnavano kot tranzitno na ozemlju 

pogodbene stranke, kadar je prehod skozi to ozemlje...[…] le del celotnega potovanja, ki se 

začne in konča izven meja pogodbene stranke, po čigar ozemlju poteka promet.« ACE v 

nasprotju s tem ne potrebuje takšne definicije prehoda skozi ozemlje, saj se osredotoča le 

na vprašanje prečkanja Glavne Alpske Linije in zaradi tega velja tako za domači kot 

dvostranski promet preko linije. Kljub temu ne moremo ignorirati dejstva, da bo ACE 

prizadel večinoma prekoalpski promet na daljše razdalje, kar je v skladu z omenjeno 

definicijo in je v obsegu V. člena GATT. Kot posledica tega menimo, da je veljaven V.člen 

GATT. 

                                                  
133  V nasprotju z izčrpno uskladitvijo v okviru režima predhodnih različic Direktive o Eurovinjeti: glejte Epiney, A. / 

Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 178. in njej 
sledeče strani, 183. 
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ACE vključuje dajatve prekoalpskih potovanj. V skladu z 3.odstavkom V. člena GATT, je 

tranzitni promet izvzet iz vseh tranzitnih dajatev ter drugih stroškov, ki izhajajo iz tranzita, 

vendar pa se lahko uvedejo transportne dajatve ali dajatve upravnih stroškov, ki izhajajo iz 

tranzita ali izvršenih storitev. Dajatve v okviru ACE ne kršijo V. člena GATT, če so 

ovrednotene kot transportne dajatve. 

Izraz transportna dajatev se lahko tolmači kot kritje cestnin, cestnih dajatev in podobnih 

dajatev za uporabo avtocest na vstopu v določeno ozemlje.134 V nasprotju z dajatvmi, ki so 

v povezavi z rabo alternativnih prevoznih načinov in zaradi pomanjkanja kvot cestno 

tranzitnih dovolilnic, smo mnenja, da se lahko obravnavajo kot tranzitne dajatve.135  

Menimo, da dajatve v okviru ACE ne morejo biti smatrane kot transportne dajatve zaradi 

dejstva, da niso obračunane za uporabo avtocest, temveč za pravico do prečkanja Glavne 

Alpske Linije. Čeprav so obračunane brez namere, da bi služile kot vir davčnih prihodkov, 

pa ne morejo biti smatrane kot dajatve za izvršene storitve, saj dovolilnica za prečkanje 

Glavne Alpske Linije ni storitev, izvršena v korist prevoznika. V nasprotju bi dovolilnice v 

okviru ACE omogočila le obračun dajatve v konceptu upravnih stroškov te storitve. 

Zaradi tega dajatve ACE kršijo 3.odstavek V.člena GATT in morajo biti zaradi tega 

utemeljene v XX. členu GATT. 

Nadalje, 2.odstavek V.člena GATT zagotavlja prost tranzit preko poti, ki so najugodnejše za 

mednarodni tranzit brez obveznosti pretovora blaga. ACE vključuje maksimalno kvoto 

prekoalpskih cestnih potovanj. Splošno priznano načelo, da je suverenost držav močenjša 

od tranzitne svobode, je večkrat poudarjeno v GATT-u.136 Zaradi tega si dvostranski 

sporazumi ter GATT pridržujejo pravico države do sprejema tranzita. Uredbe ali sporazumi, 

ki določajo omejitve kvota za tranzitne poti so načeloma sprejeti z strani WTO. Kljub temu 

pa bi bil v primeru doseženih omejitev kvot v Alpah na glavnih prekoalpskih prometnih 

poteh dovoljen le železniški promet. Zaradi tega lahko zastavljanje kvot v okviru ACE 

povzroči neposredno dolžnost pretovarjanja iz cestnega na železniški promet v primeru 

doseženih kvot. Skladno z odločitvijo Sveta WTO v primeru Kulimbija – Vstopna pristanišča 

iz leta 2009, je verjetno, da Svet takšne neposredne dolžnosti smatra kot nasprotujoče 

načelu tranzitne svobode, kot je tolmačeno v tem primeru. Zaradi tega in zaradi nejasnih 

posledic nedavnih odločitev, ostaja tveganje, da določanje kvot v okviru ACE ne bo 

usklajeno z V.členom GATT. 

Poleg tega bi ACE kršil načelo ne-diskriminacije iz III. člena in 2.odstavka V. člena GATT, 

če bi tuje izdelke zapostavil glede na domače. ACE bi moral veljati le za potovanja preko 

Glavne Alpske Linije. Namen, da se ne upoštevajo potovanja iste dolžine, ki ne prečkajo 

linije, niso v nasprotju z GATT-om vse dokler to ne pripelje do de iure ali de facto 

                                                  
134 Valles, in: Wolfrum, WTO – Trade in Goods (2011), 16.odstavek V. člena. Glejte tudi WTO Negotiating Group 

on Trade Facilitation, Draft Consolidated Negotiating Text, TN/TF/W/165/Rev.11 z dne 7. oktobra 2011, 
7.odstavek 11.člena. 

135 Valles, in: Wolfrum, WTO – Trade in Goods (2011), 16.odstavek V.člena. 
136  Cfr. Uprety K., The Transit Regime for Landlocked States, Washington 2006, 56. in njej sledeče strani. 
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diskriminacije tujih proizvodov glede na domače. Kar se tiče de facto diskriminacije, izjema 

lokalnih ali regionalnih poti v skladu z raziskavo ALBATRAS nosi tveganje, da bodo tuji 

izdelki izgubili konkurenčno prednost. Maksimalna potovalna razdalj 150km v primeru 

regionalnega prometa npr. pokriva velik del državnega ozemlja Švice in Avstrije. Zaradi 

tega so številne transportne operacije, ki so okoriščene zaradi takšnih izjem, transportne 

operacije domačih proizvodov. Menimo, da bi uvedba takšnih izjem pomenila prednosti 

domačih proizvodov. Zato lahko domnevamo, da bi izjeme lokalnega in regionalnega 

prometa lahko bile v nasprotju z načelom ne-diskriminacije v okviru GATT in morajo biti 

upravičene v smislu argumentov, navedenih v Poglavju 3A II 3.dela. 

V skladu z 1.odstavkom XI. člena GATT, se prepovedujejo vse kvantitativne omejitve uvoza 

ali izvoza izdelkov, ki niso dajatve.137 Poleg uvedbe dajatev za poti TTV preko Alp, ACE 

določa maksimalno kvoto takšnih poti. Zaradi tega si ACE ne prizadeva za omejevanje 

uvoza ali izvoza določenih izdelkov ali samega pretoka blaga. ACE torej ne more biti 

smatran kot prepoved ali omejitev uvoza ali izvoza v skladu z XI. členom GATT. 

2. Utemeljitev na podlagi XX.člena GATT  

Če se smatra, da je ACE v nasprotju z predpisi GATT-a, ki zagotavljajo tranzitno svobodo, 

je potrebna v skladu z XX.členom (b) ali (g) GATT-a, dodatna utemeljitev. 

Utemeljitev izjem iz XX. člena GATT je možna, če ACE (i) velja na ne-diskriminatoren 

način; (ii) nima namena, da bi pod krinko omejeval trgovanje, in (iii) lahko smatramo kot 

potreben ukrep za zaščito določenih interesov; tj. življenje ljudi in živali, obstoj narave ali 

zdravje, ali pa kot sredstvo za ohranjanje izčrpnih naravnih virov. Ukrep ne bo smatran kot 

potreben v skladu z pomenom XX.člena GATT, če je na razpolago alternativni ukrep, ki bi 

ga Država Članica lahko uvedla in ki ni neskladen oz. manj skladen z drugimi GATT 

predpisi.138  Kljub temu iz našega stališča zahteva po takšni utemeljitvi ni tako stroga kot 

zahteva v okviru zakona EU, saj storitve kot takšne običajno niso liberalizirane v skladu z 

WTO zakonom, po drugi strani, pa številni dvostranski in regionalni sporazumi iz področja 

prometa vključujejo kvote, kar WTO tudi sprejme.139 

Kljub temu je vprašljivo ali je ACE lahko v okviru GATT smatran kot potreben, še zlasti če 

se osredotočimo na mejnik o alpskih tranzitnih poteh, ki tvori sestavni del instrumenta. 

Najprej bi morala znanstvena analiza ACE dokazati, da možne posledice obvoza ne bi 

spodbijale konceptualne skladnosti. Hkrati se pojavi vprašanje ali obstajajo alternativni 

ukrepi, s katerimi bi se dosegli cilji z manjšim vplivom na GATT uredbe. Države, ki uvajajo 

ACE, bi morale posledično dokazati, da drugi ukrepi brez uvedbe omejitvenih kvot ne bi 

dosegli primerljivih pozitivnih učinkov varstva okolja in uporabe transportne infrastrukture. 

Cestnina je smatrana kot alternativni ukrep brez omejitev kvote, zaradi česar so skrbi o 
                                                  
137 Obseg veljavnosti XI. člena GATT ni tako širok kot obseg veljavnosti 34.člena PDEU, saj ne vključuje ukrepov, 

ki imajo enak učinek kot kvantitativne omejitve. 
138 Cfr. WTO Dispute Solution Body, Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, Arbitražno 

Poročilo z dne 27.aprila, WT/DS366/R, 7.549.odstavek 
139 Glejte še posebej, the WTO Sporočila iz Ozadja Tajništva za Storitve Cestnega Tovornega Prometa, 

S/C/W/324 of 29 Oktober 2010, str. 21 ff. 
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sorazmernosti ACE razvidne na stopnji GATT. Če bi poglobljena analiza dala dovolj 

dokazov, da je ACE pravzaprav bolj učinkovit, bi bila možna utemeljitev iz XX.člena (b) in 

(g) GATT. 

II. ACE v luči Alpske Konvencije in Prometnega protokola 

Pogodbene Stranke Alpske Konvencije so izrecno predvidele sodelovanje Držav Članic iz 

Zurichškega Procesa pri iskanju rešitev za zaščito in trajnostni razvoj Alp. Poleg tega so 

sprejele »Akcijski Načrt Podnebnih Sprememb v Alpah« v skladu s katerim mora biti 

promet, še zlasti prekoalpski prevoz potnikov in blaga, preusmerjen k okolju in podnebju 

prijaznejšim načinom prevoza. Načrt predvideva kot eno od dejavnosti za doseganje ciljev 

načrta »nadaljevanje raziskav, ki so jih v Alpskih državah začela Prometna Ministrstva v 

okviru Zurichške Deklaracije, z namenom, da bi določili najučinkovitejše načine za 

upravljanje cestno tovornega prometa v Alpah”. 

Cilji Pogodbenih Strank so podobni ciljem, za katere si prizadevajo instrumenti, ki jih 

obravnavamo. Na podlagi dogovora o doseganju teh ciljev, je v Prometnem protokoli 

izrecno navedeno, da morajo biti stroški prevoza gospodarsko sprejemljivi in da mora biti 

zagotovljena lojalna konkurenca med različnimi prevoznimi načini. V nadaljevanju in v 

skladu z protokolom, mora biti uporaba obstoječih transportnih sistemov in infrastruktur v 

Alpah optimizirana tako, da zunanje ter infrastrukturne troške nosijo onesnaževalci glede 

na škodo, ki so jo povzročili; spoduja se tudi preusmeritev prometa na okolju prijaznejše 

prevozne načine. Zaradi tega nobena obdavčena transportna dajatev ne sme prekoračiti 

dejanskih stroškov, saj se tako izognemo izkrivljanju konkurence med posameznimi 

prevoznimi načini. Da bi izpolnjevali ta načela, mora sistem ACE sprejeti previdnostne 

ukrepe, s katerimi se bo moč izogniti prekomernem obračunavanju, tj. obračunu cen, ki 

presega dejanske stroške, ki jih povzroči predvidena stroga omejitev in avkcija dovolilnic  

prekoalpskih poti. 

Poleg tega se je potrebno zavedati, da Pogodbene Stranke v Prometnem Protokolu 

priporočajo le spodbujevanje ne pa tudi uveljavljanje spremembe prevoznega načina. 

Čeprav protokola še vedno niso ratificirale vse Pogodbene Stranke Alpske Konvencije, se 

nanj lahko sklicujemo pri tolmačenju dejavnosti, ki so povezane z prometom. Pomanjkanje 

podpore instrumentov, ki ne le spodbujajo temveč odrejajo menjavo prevoznih načinov, ki 

je v nasprotju z načelom lojalne konkurence med različnimi prevoznimi načini, vzbuja skrb, 

da ACE presega, kar je potrebno za izpolnitev potreb varstva okolja. 

III. Skladnost ACE z EU-Švicarskim Prometnim Sporazumom 

EU-Švicarski Prometni Sporazum vsebuje natačno določene predpise za sistem cestnih 

dajatev. V skladu z Sporazumom, ima Švica pravico do obdavčenja dela dajatev za težko 

tovorni promet v obliki cestnine za uporabo posebne alpske infrastrukture (5.odstavek 

40.člena). Kljub temu skupni znesek dajatev tranzitnega prometa nikoli ne sme presegati 

maksimalnega zneska, ki je določen v Sporazumu ali z strani Skupnega Odbora. Poleg 

tega je lahko kakršenkoli sistem kvot uveden le na podlagi sprejeta dvostranskega akta. 
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Dajatve ACE morajo spoštovati načelo sorazmernosti pri uvedbi dajatev, ki se nanašajo na 

transportne stroške, da bi izpolnjevalo predpise 32. člena Sporazuma. V ta namen morajo 

biti izpolnjeni trije kriteriji140. Prvi je, da mora iz kombiniranega vidika, plačilni sistem ACE 

zagotoviti, da vsak prevozni način pokriva svoje stroške. To hkrati zagotavlja svobodo 

izbiranja prevoznega načina. Plačilni sistem ACE ne zagotavlja, da so obračunane dajatve 

zrcalo dejanskih stroškov težko tovornih vozil, saj stroški ne sestojijo od infrastrukturnih ter 

zunanjih, temveč so določeni na podlagi tržnih mehanizmov preko avkcij. Čeprav so tržni 

mehanizmi na splošno uspešni v razdelitvi stroškov, pa ni moč izključiti dejstva, da bi se 

dajatve lahko povzpele na nesorazmerno stopnjo, če bi omejitev kvote iz ACE postala 

pravnomočna. Problem nesorazmernosti dajatev v ACE je pomembna ne glede na to, ali je 

cena APE določena z strani države ali vladne organizacije oz. iz kasnejše prodaje začetnih 

kupcev. V obeh primerih so dajatve predmet državnih uredb in morajo upoštevati zgornja 

načela. Poleg tega in ker so dajatve ACE obračunane za prečkanje Glavne Alpske Linije ne 

glede na dejansko prepotovano razdaljo, pa je precej verjetno, da obračunane dajatve za 

krajše poti (ki pa ne spadajo v izjeme prometa na krajše razdalje), presegajo maksimalni 

znesek, ki je dovoljen v skladu z načelom sorazmernosti. To istočasno pomeni kršitev 

načela ne-diskriminacije, kot je določeno v 32.členu Sporazuma. 141  

Maksimalna dajatev za alpski tranzitni promet, kot je določena z Sporazumom, je obvezna 

v vsakem primeru. Švici ni dovoljeno obračunavanje višjih dajatev za prekoalpski promet, 

kot so določene v Sporazumu. V skladu z odločitvijo Švicarskega Zveznega Vrhovnega 

Sodišča, trenutna švicarska dajatev za težka tovorna vozila ne presega skupnega zneska, 

ki da je določil Skupni Odbor. Ker je dejanska dajatev 290 CHF, obstaja dovolj razlike med 

maksimalnim zneskom, ki znaša 325 CHF. 

ACE na tranzitni promet uvaja kvote in dajatve.Zaradi tega bi uvedba mejnika na 

maksimalno zmogljivost v okviru ACE zahtevala dvostransko dopolnitev Sporazuma. Poleg 

tega bi dodajanje stroškov APE na že obdavčeno dajatev TTV vodilo do višjih dajatev 

tranzitnega prometa od določenih v Sporazumu. Ker je v skladu z švicarskim Zveznim 

Vrhovnim Sodiščem maksimalni dovoljeni znesek dajatev PTTV že dosegla, bi uvedba 

novih ACE dajatev na tranzitni promet zahtevala dopolnitev Sporazuma ali pa zmanjšanje 

drugih dajatev, z namenom, da bi izpolnjevali maksimalni znesek, ki je dovoljen v skladu z 

Sporazumom. Zato smatramo, da je maksimalni dovoljeni znesek eden od poglavitnih 

faktorjev pri pogajanju Sporazuma; obstajajo možnosti, da bo ta znesek na podlagi 

odločitve Skupnega Odbora bistveno dvignjen ali pa da bodo nova pogajanja vodila do 

usklajenosti za uzakonitev ACE. 

                                                  
140  Cfr. Epiney A. / Heuck J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 

„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 178. in njej 
sledeče strani, 185. in njej sledeče strani.; Weber R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, 
AJP/PJA 2008, 1213. in njej sledeče strani, 1221 . in njej sledeče strani. 

141 Iz tega vidika se lahko nanaša na analize v okviru zakona, glejte zgornje Poglavje 3 A. II v 3.delu. 
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IV. Skladnost ACE z ECMT-režimom 

Ker ACE predvideva kvantitativne omejitve pravic do prehoda Alp, ni moč zanemariti 

podatka, da pridobljene ECMT tranzitne dovolilnice ne bodo uporabljene in da bo 

prevoznikom iz Držav Članic ECMT onemogočen cestni dostop do zajetega omrežja zaradi 

pomanjkanja APE, pri čemer bodo prevozniki ostali brez izvedljivih alternativnih 

transportnih možnosti. Zato je možna neskladnost med ACE in ECMT režimom. 

C. Skladnost ACE z državnimi zakoni Sodelujočih Držav 

I. Avstrija 

1. Svoboda poklica in utemeljitev njenih omejitev 

ACE ne ovira vstopa v poklic prevoznika, saj se omenjena kršitev svobode poklica nanaša 

le na poklicno prakso. Zaradi tega mora biti cilj ACE legitimen, ter ustrezen, potreben in 

pravilen. 

Državni cilj varstva okolja je ustavno zagotovljen in celo dodeljen zakonodajalcu na podlagi 

Ustavnega Akta o varstvu okolja. Splošni interes vseh je namreč izogibanje okoljski škodi, 

in upravljanje zmogljivosti ter razvoja železniškega prevoza. Zakonodajalec ima velik 

manevrski prostor za oceno, kateri od instrumentov najbolje ščiti interese javnosti. 

Ustreznost ACE je vprašljiva, če bi bil instrument veljaven le na določenih alpskih koridorjih 

kot je alpski lok B+ oz. če bi veljal le za omejeno št. cest – tj. glavnih cest (avtocest) in ne 

regionalnih cest. To bi lahko povzročilo obvoz težkih vozil in torej (le) preusmeritev okoljske 

škode na druga mesta ali ceste. Prav tako se ne bi zmanjšali prometni zastoji, temveč bi se 

le prenesli na druge alpske prehode. Ustreznost je prav tako dvomljiva, če je razlikovanje 

med plačljivimi in brezplačnimi potmi odvisno od prečkanja Glavne Alpske Linije, saj v tem 

primeru prevozniki uporabljajo iste ceste brez prečkanja linije brezplačno, ne glede na 

dolžino potovanja ali na emisijski razred uporabljenega TTV. Menimo, da razlikovanje, ki ni 

skladno z ciljem izogibanja okoljske škode – ki je tudi glavni cilj ACE – ni ustrezno. 

Upravljanje zmogljivosti specifičnih alpskih prehodov je lahko samo po sebi ustrezen cilj, 

vendar pa to zahteva bistveno zmanjšanje prometnih zastojev na specifičnih prehodih, kar 

bi bilo potrebno dokazati na podrobni analizi dejstev. 

V skladu z avstrijskim zakonom, potrebnost ni vprašljiva samo zato, ker so osnovne pravice 

prvoznikov kršene v manjši meri kot v primeru drugih sistemov kot je npr. TOLL+, saj ACE 

izhaja iz potrebe prevoznikov po nabavi prehodne dovolilnice ter na kvantitativnih 

omejitvah. V skladu z avstrijsko ustavno pravno teorijo, ima zakonodajalec pri določanju 

gospodarskih in ekoloških predpisov dovolj manevrskega prostora; zaradi tega zahteve, ki 

jih mora izpolnjevati državni zakonodajalec, niso tako stroge kot zahteve zakona Evropske 

Unije.142 Zaradi tega lahko avstrijski parlament prav tako upošteva, da kvantitativne 

omejitve ne le, da se uspešneje izogibajo oz. vsaj zmanjšajo zastoje – čeprav je to le njihov 

                                                  
142 Glejte zgornje Poglavje 3 A. I. 3. b) 3.Dela. 
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stranski učinek. Potreba po ACE bi prav tako lahko bila razvidna iz dejstva, da je plačilo 

prehodnih dovolilnic po cenah, ki se oblikujejo na trgu, breme za podjetnike. 

Ustreznost ACE bi morala biti očitna če upoštevamo, da uporabniške dovolilnice niso 

razdeljene le med vzpostavljene podjetnike, temveč tudi na nove podjetnike na trgu in da 

tržna cena nima »učinka zaplembe«; ni potrebno, da je enaka »dejanskim stroškom«. 

Omejitev kvot na lokalnem in regionalnem prevozu blaga bi lahko bila težavna, če ne bi 

obstajale alternative cestnemu prevozu, še zlasti železniške,143  saj prehod težko tovornih 

vozil na železniški način ni vedno mogoč, kadar gre za promet na krajše razdalje. Iz tega 

vidika je še posebej pomembno, da se pri uvajanju ACE koncepta, kot je opisan v raziskavi 

ALBATRAS, določijo izjeme za lokalni in regionalni promet, z namenom, da bi se izognili 

oviranju prometa med bližnjimi gospodarskimi regijami na obeh straneh alpskih prehodov. 

Če upoštevamo zakonodajalčevo tolmačenje, sta ustrezni definiciji lokalnega in 

regionalnega prometa, predlagani v raziskavi ALBATRAS. 

2. Zavezanost k načelu ne-diskriminacije  

Ker bi uvedba ACE vsekakor vplivala le na omejeno št. cest ali na omejeno št. potovanj pot 

istih tranzitnih poteh, vse to predstavlja neenako obravnavanje, ki mora biti utemljeno iz 

vidika načela sorazmernosti. 

Načeloma so varstvo okolja, upravljanje zmogljivosti in razvoj uporabe želenice ob glavnih 

tranzitnih poteh v Alpah legitimni javni interesi, ki lahko upravičujo neenako obravnavanje. 

Dodatno in zaradi njihovega posebnega pomena za mednarodni in evropski težko tovorni 

promet, se uredbe za določene alpske tranzitne poti ali le za nekatera potovanja lahko 

legitimno razlikujejo od uredb za druge dele cest ali poti. Vendar pa mora zakonodajalec – 

podobno kot na evropskem nivoju – utemeljiti svoj izbor plačljivih cest in poti. Tako je lahko 

neenako obravnanje le stežka utemeljeno z razlogi varstva okolja in razvoja splošne 

uporabe železnic, če niso ovirani obvozi. Ker je glavni cilj ACE zmanjšanje okoljske škode, 

ki jo povzroča cestni prevoz, dvomimo, da bi zakonodajalec lahko obrazložil, da je takšna 

diskriminacija potrebna za doseg tega cilja. 

ACE sistem bi bil prav tako lahko problematičen iz vidika prometa na krajše razdalje, če 

upoštevamo, da je ob enakih cenovnih stopnjah, rast cen veliko večja za krajše kot za 

daljše razdalje.144 Zaradi tega so izjeme potrebne; kot smo že omenili zgoraj, menimo, da 

so predlagane prednosti prometa na krajše razdalje, navedene v raziskavi ALBATRAS, 

zadostne. 

Če upoštevamo splošno načelo objektivnosti, se moramo prepričati, da je definirana 

omejitev zmogljivosti ACE zasnovana na objektivnih  pomislekih. 

                                                  
143 Ustavni sklep Št. 11483/1987 
144  Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA (2008), 1213. in njej sledeče strani, 

1222. 
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3. Skladnost z premoženjsko pravico  

Premoženjska pravica je kršena le, če ima javna dajatev zaplembene učinke. V vsakem 

primeru ACE sistem zahteva pravno podlago. Zaradi tega bi bila uvedba dajatev na osnovi 

ACE sprejemljiva. 

4. Možni spor z zakonodajnimi akti 

Zvezni Cestni Zakon (Bundesstraßengesetz) zagotavlja javni dostop do zveznih cest in 

ACE uvaja sistem deljenih pravic za uporabo odgovornih cest, ki nasprotuje temu 

zagotovilu. Podobni spori so prisotni v primeru regionalnih in zasebnih cest, npr. v koridorju 

Felbetauern in Reschen. 

Če se ne bi ohranile konvencionalne cestnine, bi moral biti spremenjen Zvezni Zakon o 

Cestninah. V nasprotnem primeru – ACE ni cestninski sistem, temveč sistem, ki temelji na 

dovolilnicah – načeloma Zvezni Cestninski Zakon ne bo kršen. 

Glede na podrobnosti ACE sistema, instrument morda ni v skladu z dejanskim pravnim 

okvirom, ki se nanaša na ASFINAG. To je najprej odvisno od vprašanja, ali bi bil ACE 

uveden vzporedno z obstoječimi cestno plačilnimi sistemi ali namesto njih. Zakon 

ASFINAG ureja pravico do uporabe na vseh zveznih cestah in predaja vse pravice ter 

dolžnosti zvezne države državemu podjetju. Pravica je pogodbeno opisana in jo je torej 

potrebno upoštevati pri uvedbi kontribucijskega sistema. 

5. Možni spori z dvostranskimi sporazumi 

Avstrija je na področju prometa sklenila več dvostranskih sporazumov, katerih veljavnost je 

odvisna od 1.člena uredba EU Št. 1072/2009. V skladu s temi sporazumi, je pravica do 

prevoza blaga znotraj cestnega sklopa odvisna od javne dovolilnice. Načeloma in glede na 

to, da ni izjem, podjetje, ki opravlja tovorni prevoz na daljšo razdaljo, potrebuje 

dovoljenje145 (kjer je primerno: ID146). Ta dovoljenja so predmet omejitev kvot 147 (kjer je 

primerno: odvisno od vzajemnosti148 ali količine prometa ter interesa obeh pogodbenih 

strank149). Čeprav ACE sistem ne zagotavlja dostopa do trga prevoza blaga v Avstriji kot 

takšnega, bi lahko kršil te dvostranske sporazume, če le ti podjetjem za tovorni prevoz na 

daljše razdalje iz omenjenih držav, ki so imetniki dovolilnic na osnovi omejitev kvot v 

dvostranskih sporazumih, onemogočajo dejansko uporabo pravic, ki so jim dodeljene na 

podlagi dovolilnic. 

                                                  
145 6.člen Sporazuma Avstrija/Tunizija; 7. člen Sporazuma Avstrija /Marokko; 1.člen Sporazuma Avstrija /Albania. 
146 Glejte 19.člen Sporazuma Avstrija /Jugoslavija; 4.člen Sporazuma Avstrija/Turčija. 
147 7.člen Sporazuma Avstrija /Turčija; 5.člen Sporazuma Avstrija/Albanija. 
148 19.člen Sporazuma Avstrija /Jugoslavija; 6.člen Sporazuma Austria/Tunizija. 
149 7.člen Sporazuma Avstrija /Maroko. 
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II. Francija 

1. Zavezanost ustanemu zakonu  

a) ACE povzroča tveganje neskladnosti z svobodo gibanja 

V skladu z Ustavnim Sodiščem (Conseil Constitutionnel), ustavno načelo svobode gibanja 

ne ovira plačjivosti določenih delov infrastrukture.150 

Kljub temu je prepoved določenih vozil, kot so TTV, da krožijo po cestah, v nasprotju z 

načelom svobode gibanja. V Franciji lahko lokalne oblasti prepovejo kroženje TTV na 

določenih cestah ali mestih, v določenih okoliščinah, če je pri tem prevoznikom zagotovljen 

obvoz do cilja njihovega potovanja.151 

V primeru ACE, bodo količine APE na avkcijah omejene. Zato ne smemo zanemariti 

možnosti pomanjkanja APE; v tem primeru nekateri prevozniki ne bodo imeli dostopa do 

določenih cest. Takšna situacija je v nasprotju z svobodo gibanja. Kljub temu, najprej je v 

raziskavi ALBATRAS (s. 37) navedeno da, “[ne] obstaja razlog, zaradi katerega bi 

pričakovali da bo APE zmanjkalo pred koncem leta«. Poleg tega bi lahko trdili, da tudi če 

zmanjka APE, to ne bi bilo v nasprotju z svobodo gibanja, če bi imeli prevozniki še vedno 

na voljo razpolago alternativne poti, ki jim omogočajo dostop do svojega cilja; na razpolago 

je npr. kombinacija z železniško infrastrukturo. Menimo, da ustreznost, stroški in pogoji za 

tehnično izvedljivost takšne alternative ne bi smeli biti nesorazmerni glede na tiste 

uporabljene v APE. 

Če v obdobju uveljavljanja ACE sistema niso na voljo zadostne železniške zmogljivosti, 

obstaja tveganje, da je ACE smatran kot nasproten svobodi gibanja. Iz tega vidika, 

poudarjamo komentarje Svetovalnega Odbora, v skladu s katerimi še ni bila sprejeta 

dokočna ocena razpoložljivosti zadostnih železniških zmogljivosti. 

Poleg tega, v nekaterih primer avkcijski sistem vodi do stopenj cen APE, ki so za nekatera 

prevozna podjetja previsoke, tj. cene, ki prevoznikom ne bi dopuščale drugih možnosti kot 

je nakup APE ali nakup APE z tveganjem za podjetje (tj. tveganje likvidacije), kar 

neposredno pomeni prepoved dostop do cest in posledično kršitev svobode gibanja teh 

prevoznikov152. 

Na koncu bi poudarili še, da kadar gre za presojo da določeni ukrep krši svobodo gibanja, 

sodišče oceni ali je ukrep v manjši meri omejuje svobodo gibanja, kot dejansko pripomore k 

doseganju cilja.153 Menimo, da je ACE sistem strožji kot TOLL+. 

                                                  
150 Sklep št. 79-107 DC z dne 12.julija 1979. 
151 Za nedavni povzetek vseh veljavnih ured in sodne prakse francoskega Vrhovnega upravnega Sodišča 

(Conseil d’Etat) poglejte “Réponse du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et 
du Logement à question écrite Sénat n°15613, publication au JO Sénat du 6 janvier 2011”. Med presojanjem 
o zakonitosti ovir svobode gibanja, se lahko francoska sodišča po našem mnenju sklicujejo tudi na Primer 
SES C-320/03, Commission v Austria (Inntal I), ECR I-09871. 

152 Prosimo ne pozabite, da to po našem mnenju ni bilo odločeno na podlagi sodne prakse.   
153  To načelo uveljavlja tudi SES; Glejte zgornje Poglavje 3 A. I. 3. b) 3.dela. 
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b) ACE povzroča tveganje neskladnosti z svobodo trgovanja, industrije in lastniških 

pravic154 

V skladu z Ustavnim Sodiščem, je lahko svoboda podjetništva omejena z namenom zaščite 

drugega ustavnega načela (npr. zaščite okolja), če omejitev seveda ni prestroga.155 

Zato in kot je navedeno zgoraj, zneski, ki jih morajo plačati prevozniki zaradi uvedbe ACE 

ne smejo doseči stopnje, ki ogroža njihovo podjetje (tj. tveganje likvidacije). 

Poleg tega ne bi smelo zmanjkati APE, če pa bi prišlo do tega, bi morali prevozniki imeti na 

 voljo ustrezno alternativo, ki jim omogoča dostop do njihovih ciljev z namenom, da bi lahko 

še naprej uspešno upravljali svoj posel.156 

c) ACE je v nasprotju z načelom enakosti glede na geografski obseg instrumenta 

V našem primeru se pojavi vprašanje ali dejstvo, da bodo na celotnem ozemlju Franciji 

prevozniki na vseh ali na določenih delih francoskih alp izpostavljeni kateremukoli 

instrumentu, pomeni kršitev načela enakosti. 

V skladu z načelom enakosti, kot ga je definiralo SES157, če je dejanski namen omejitev 

ACE na ozemlje francoskih alp, je potrebno dokazati da: (i) so prevozniki, ki krožijo po 

alpski regiji v drugačni situaciji kot vsi drugi prevozniki v preostalih delih ozemlja; (ii) da, 

čeprav je položaj vseh prevoznikov enak, se razlika v obravnavanju nanaša na zakonsko 

dovoljen cilj in je sorazmerna glede na doseganje zastavljenega cilja. 

Menimo, da bi bil v podporo (i) zgornje navedbe kot opravičilo lahko podatek o večjemu 

okoljskemu vplivu prevoznikov v alpski regiji v primerjavi z drugimi regijami. Ta situacija je 

opisana v Prilogi III Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti: 

“Če se Država Članica odloči za obračunavanje dajatve zunanjih stroškov le na delih 
cestnega omrežja, ki so zajeti v tej Direktivi, bodo te deli izbrani na oceni sledečega: 
uporaba cest, kjer velja dajatev zunanjih stroškov, povzroča večjo okoljsko škodo kot 
na drugih cestah v omrežju, ki so prav tako zajete v tej Direktivi vendar pa niso 
predmet dajatve zunanjih stroškov.” 

Zato bi lahko trdili, da če znanstvena analiza podpira dejstvo, da je okoljska škoda v 

gorskih predelih večja kot v dolinah, bi lahko dolinske predele izključili iz obsega 

instrumentov. 

                                                  
154  Menimo, da je analiza skladnosti ACE z svobodo trgovine in industrije transpozicijska glede na svobodo do 

premoženja, saj je ta svoboda zavarovana z podobno zaščito, kjer se nanašajo enaka načela omejitve.  
155  Ustavno Sodišče, Sklep št. ° 2000-439 DC z dne 16.januarja 2001. Podobno načeloi se uveljavlja na 

evropskih sodiščih; glejte nedavni T-16/04, Arcelor [2010], ECR 00000153.odstavek. 
156  Sklep francoskega Vrhovnega Upravnega Sodišča na področju sistemov za trgovanje z emisijami, ki velja za 

obrate, se lahko tolmači kot, da glede na okoliščine lahko pride do kršitve svobode do premoženja in 
poslovanja, če je stopnja  zmanjšanja emisij plinov, ki je določena za konkreten sector, preveč pomembna 
(SE, 8.februar 2007, št. 287110 Arcelor). V našem primeru bi to lahko pomenilo, da lahko pride do kršitve the 
svobod, če bi bilo število Potrdil/APD bistveno manjše od potreb prevoznikov. 

157 Primer SES C-127/07 Arcelor [2008] ECR I-09895 25. in njemu sledeči odstavki. 
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Seveda ni lahko dokazati, da je okoljska škoda na alpskem ozemlju večja kot v drugih 

goratih predelih Francije (npr. Pireneji). Če je ACE torej omejen na alpsko regijo, obstaja 

tveganje kršitve enakosti med prevozniki, ki krožijo po alpski regiji, in prevozniki, ki krožijo 

po drugih regijah. 

Kljub temu, v skladu z (ii) zgornjim, in če se lahko dokaže, da si prevozniki v alpski regiji 

zaslužijo različno obravnavanje v primerjavi z prevozniki v drugih gorskih predelih, potem 

načelo enakosti ne bo kršeno. 

Priloga III Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti služi za utemeljitev razlike v obravnavanju: 

“Če se Država Članica odloči obračunati dajatev zunanjih stroškov le na delu 
cestnega omrežja, ki je zajeto v tej Direktivi, bodo te deli izbrani na oceni sledečega: 
uvedba dajatev zunanjih stroškov na drugih delih cestnega omrežja, zajetih v tej 
Direktivi, ima lahko resne posledice za okolje ali cestno varnost, oz. bi obračunavanje 
in obračunavanje dajatve zunanjih stroškov povzročilo nesorazmernost stroškov.” 

Prosimo, da ne pozabite, da dejstvo, da je obračun TTV predmet prečkanja Glavne Alpske 

Linije, predstavlja tveganje posredne ali neposredne diskriminacije tudi v skladu z 

francoskim zakonom. 

d) ACE je v nasprotju z načelom enakosti glede na izjeme instrumenta 

V nadaljevanju je v skladu z francoskim zakonom zaskrbljujoče tudi dejstvo, da ACE 

predvideva izjemo lokalnega in regionalnega prometa. Izjema lokalnega ali regionalnega 

prometa se lahko tolmači kot prednost domačih prevoznikov v škodo prevoznikov z tujim 

državljanstvom.158  

2. Skladnost z pomembnimi zakonodajnimi akti  

a) ACE je v nasprotju z Cestnim Zakonikom in načelom brezplačnosti  

ACE ni skladen z načelom brezplačnosti, saj si prizadeva za vzpostavitev plačilnega 

sistema za uporabo cestnega omrežja. 

Menimo, da ne bi smela veljati nobena izjema načela brezplačnosti. Kar se zadeva 

avtocest in “ouvrages d’art”, izjeme ciljajo na cestnine (ter s tem izključijo sisteme kot je 

ACE), ki stremijo k pokrivanju samo tistih stroškov, ki se nanašajo na stroške infrastrukture 

in ne na internalizacijo zunanjih stroškov. 

b) V zvezi z Carinskim Zakonikom ni neskladnosti 

V primeru ACE razumemo, da so na francoskem ozemlju izbrane štiri prestopnje točke: 

obalna cesta Ventimiglia, gorski prelaz Montgenèvre, ter predora Mont-Cenis/Fréjus in 

Mont Blanc (str. 24 in 59 raziskave ALBATRAS).  

                                                  
158 Glejte zgornje  Poglavje 3 A. II. 3.Dela. 
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V skladu z zemljevidom omrežja francoske Eko Takse159, nobena od cest, ki vodijo do teh 

štirih točk, ni predmet francoske Eko Takse160.  

Zato med francosko Eko Takso in ACE sistem ni neskladij. 

3. Dopolnitve koncesij javnih storitev161 

Ceste, ki vodijo skozi predora Mont-Cenis/Fréjus in Mont Blanc, ter obalna cesta 

Ventimiglia, so predmet koncesije javnih storitev, za katere veljajo cestnine, ki bi se lahko 

smatrale kot dajatve infrastrukturnih stroškov v okviru Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. 

Zaradi tega menimo, da kombinacije ACE in koncesijske cestnine ne bi povzročila nobenih 

težac, saj ACE ni smatran kot dajatev infrastrukturnih, niti kot zunanjih stroškov v okviru 

Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. 

Kljub temu, bi uvedba ACE na omrežje, ki je predmet koncesije javnih storitev, lahko 

zahtevala dopolnitev koncesije zaradi tehničnih razlogov (npr. za vzpostavitev 

interoperativnih mehanizmov). 

Poleg tega, ni moč spregledati dejstva, da bi uzakonitev ACE sistema sprožila tveganje 

indemnizacije koncesionarjem javnih storitev, bodisi na osnovi nepredvidljivih dogodkov 

bodisi na osnovi  “fait du prince”. 

Nepredvidljivosti (imprévision) so lahko definirane kot situacije, ki so izven moči strank, ki 

niso predvidljive in ki vodijo do prevratov v gospodarskem ravnovesju pogodbe162 in 

sprožijo pravico do indemmnizacije koncesionarjev. V skladu z teorijo “fait du prince”, ima 

koncesionar pravico do indemnizacije z strani koncedenta v primeru, da le ta uvede ukrep v 

okviru svojih pristojnosti (tj. izven pravic koncesionarja), ki koncesionarju povzroči škodo. 

Ne smemo pozabiti, da bi menjava iz cestnega na železniški promet zaradi uvedbe ACE ali 

pa pomanjkanje dovolilnic, ki prevoznikom omogočajo kroženje po koncesijskem omrežju, 

sprožila uveljavitev katerekoli od obeh teorij. Kljub temu bi bila potrebna ekonomska ocena, 

ki bi presodila o vplivu aplikacije ACE na prihodke koncesionarja. 

                                                  
159 http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Bande_Decret_ScanIGN&ser 

vice=DGITM 
160 Ceste, ki vodijo preko predorov Mont-Cenis/Fréjus in Mont Blanc, ter obalna cesta Ventimilgia, so predmet 

koncesije javnih storitev in so zaradi tega izključene iz francoske Eko Takse; cesta, ki vodi preko prehodne 
točke Montgenèvre, je državna cesta, ki je izvzeta iz francoske Eko Takse z odlokom št. 2009-1588 z dne 
18.decembra 2009: “route nationale 94 entre Gap (PR 70 + 000) et Montgenèvre (PR 174 + 832)”. 

161  Cilj te analize in presoditi, ali bi imeli koncesionarji javnih del pravico do izvajanja nalog vzpostavitve in uvedbe 
instrumenta. Kljub temu velja omeniti, da če bi bile takšne naloge predvidene za koncesionarje, da bi bile 
potem nasprotne z načeli koncesij javnih storitev, v skladu s katerimi je koncesionar plačan za izvršene javne 
storitve (plačila iz instrumentov ne bi bila smatrana kot plačila javnih storitev, ki jih je izvedel koncesionar). 

162  V skladu z sodno prakso lahko pride do prevratov v ekonomskem ravnovesju, če dogodek vodi do brementve 
z dodatnim stroškom, ki je večji od določenega odstotka začetnih stroškov, kar se razlikuje od primera do 
primera (Obkrožnica z dne 20.novembra določa mejnik 10%, sodišča pa so v nekaterih primerih priznala 7%). 
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Kljub temu in kar se zadeva nepredvidljivosti, lahko koncesionarji naletijo na težave v 

dokazovanju nepredvidljivosti situacije (plačevanje cest zaradi okoljske škode je bilo 

predvideno že pred leti) in posledično tudi pri razlagi o izpolnjevanju kriterija. 

4. Možni spori z dvostranskimi sporazumi  

a) ACE bi lahko bil smatran kot neskladen z dvostranskimi sporazumi, ki se nanašajo 

na pooblastila in sisteme kvot   

Analizirani dvostranski sporazumi določajo, da lahko težko tovorna vozila prečkajo 

francosko ozemlje z predhodno izdanim posebnim dovoljenjem. 

Podroben opis postopka za pridobivanje dovoljenja je posebej določen v vsaki dvostranski 

pogodbi. 

Kar se zadeva letnega števila razpoložljivih dovolilnic, je le to omejeno z sistemom kvot. 

Nekatere kategorije cestnega prometa (npr. humantarne operacije, prevoz kulturnih 

izdelkov, servisna služba) niso predmet obveznosoti za pridobivanje prehodne dovolilnice. 

Kar se tiče ACE, instrument zagotavlja kvantitativne omejitve ali zgornje meje prehodnih 

pravic; lahko se zgodi situacija, da morajo prevozniki pridobiti dovolilnico na osnovi 

dvostranskega sporazuma, vendar pa ne smejo krožiti po omrežju na osnovi pomanjkanje 

ACE certifikatov. Ker teoretično ne moremo izključiti te možnosti, bi lahko rekli, da je ACE 

sistem neskladen z dvostranskimi sporazumi. 

Poleg tega, bi morali biti certifikati, pridobljeni v okviru ACE sistema, enakovredni 

dovolilnicam iz dvostranskih sporazumov, saj morajo prevozniki vnaprej izpolnjevati 

nekatere pogoje za pridobitev certifikatov (še zlasti, če mora prevoznik odpreti poseben 

račun na osnovni plataformi ali če je avkcijski sistem kompliciran in počasen). Certifikati so 

torej še ena dodatna omejitev, ki ni skladna z dvostranskimi sporazumi. 

b) ACE ne sme biti smatran kot neskladen z dvostranskimi sporazumi o predorih Mont 

Blanc in Frejus  

V skladu z dogovorom o predoru Frejus, bodo koncersionarji kot cestnino za infrastrukture 

obračunali lahko maksimalno stopnjo, o kateri se bosta dogovorili obe vladi; maksimalna 

stopnja bo upoštevala stroške koncesionarjev.163 

V skladu z dogovorom o predoru Mont Blanc, bo operater v imenu koncesionarjev od 

uporabnikov pobiral cestnino z namenom kritja stroškov koncesionarjev in operaterjev 

glede na dogovor in obe koncesiji.164 

Sporazum, ki se nanaša na način ponovnega odprtja predora Mont Blanc TTV očitno 

organizira načelo izmeničnega kroženja TTV v predoru. Omejeno je tudi trajanje kroženja in 

                                                  
163  12.člen sporazuma med Francijo in Italijo z dne 23.februarja 1972. 
164  5.člen sporazuma med Francijo in Italijo o predoru Mont Blanc z dne 24. novembra 2006. 
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sicer na eno uro. Poleg tega morata v skladu s tem sporazumom vladi Francije in Italije 

enakomerno porazdeliti promet TTV med predoroma Mont Blanc in Frejus, pri čemer je 

potrebno zagotoviti, da skozi vsakega od predorov potuje vsaj 35% celotnega prometa 

TTV.165 

Menimo, da nobeden od teh predpisov ne bi smel biti smatran kot neskladen z ACE; res je, 

da bi se v primeru predpisov o cestninah lahko smatralo, da je njihov cilj pokrivanje 

stroškov koncesionarjev pri izgradnji in delovanju infrastrukture. Sporazumi se ne ukvarjajo 

z drugimi vrstami cestnin ali dajatev, ki bi jih države lahko uvedle za uporabnike cest z 

namenom varstva okolja. 

Kar se podrobneje zadeva predpisov o izmeničnem kroženju TTV, instrument po našem 

mnenju ne bi onemogočil uvedbe izmeničnega kroženja. 

ACE ne bi oviral držav pri uvajanju predpisov o delitvi prometa med obema predoroma vse 

dokler sta ACE ceni obeh predorov enake, tako da nobena od njih nima konkurenčne 

prednosti zaradi razlike v ceni. 

III. Nemčija 

Učinki uvedbe ACE na nemškem cestnem omrežju in pomembnost nemškega državnega 

zakona sta močno odvisna od točnega načina uporabe instrumenta. V skladu z raziskavo 

ALBATRAS, se predvideva nadzor in neposreden obračun APD na samem alpskem 

prehodu. V tem primeru nobena nemška oblast ne bo neposredno vpletena v uveljavljanje 

instrumenta, saj se nobeden od odgovornih alpskih prehodov ne nahaja na nemškem 

ozemlju. Kljub temu pa odseki nemškega cestnega omrežja spadajo v alpsko regijo, kot je 

ta definirana v Alpski Konvenciji. Zaradi tega je vpliv ACE na odseke nemškega cestnega 

omreža mogoč in npr. prevoznik, ki namerava uporabiti odgovoren alpski prehod mora 

imeti ACD že pri samem dostopu do alpske regije po nemški cesti. V primeru, da bo izbran 

ta način aplikacije, lahko ACE krši osnovne pravice, navedene v Osnovnem Zakonu, hkrati 

pa bi moral biti usklajen z nemško državno zakonodajo. 

Analiza ACE na osnovi nemškega državnega zakona ne prikazuje očitnih neskladij, vendar 

pa načelo sorazmernosti postavlja zahteve, ki morajo biti izpolnjene. Ker so nekatera od 

vprašanj neskladnosti podobna tistim iz zakona Evropske Unije ali že analiziranih državnih 

zakonov, se bo naslednja analiza osredotočila predvsem na posebnosti nemškega zakona. 

1. Svoboda poklica in utemeljitev njenih omejitev 

Na začetku naj poudarimo, da uvedba omejitev kvot, kot jo predvideva ACE na prvi pogled 

ni neskladna z nemškim državnim zakonom, saj ima možno pravno podlago v 2.stavku 

1.odstavka 12.člena Osnovnega Zakona (Grundgesetz, GG). Kljub temu bi vsak omejitveni 

ukrep, ki se nanaša na uporabo cest za prevoz blaga, vplival na svobodo poklica cestnih 

prevoznikov. Zaradi tega in v skladu z Osnovnim Zakonom, mora biti omejitev 1G odstavka 

                                                  
165  2. in 3. člen sporazuma med Francijo in Italijo o načinih ponovnega odprtja predora Mont Blanc za TTV z dne 

10. in 29. aprila 2002. 
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12.člena utemeljena na podlagi javnega interesa, hkrati pa mora spoštovati načelo 

sorazmernosti. 

Cilj ACE je zagotoviti trajnostni transport z zmanjšanjem okoljske škode, ki jo cestni promet 

povzroča v alpski regiji, kar je popolnoma legitimen cilj. Čeprav ACE vpliva le na stopnjo 

poklicne prakse, pa mora biti uvedba ACE izvedljiva, potrebna in ustrezna za doseganje 

tega cilja in izpolnjevanje zahtev in 2.stavka 1.odstavka 12.člena GG. Omejitev kvot, kot 

zgornja meja ACE, bi vplivala na poklicno prakso v smislu omejitve, zaradi česar zahteva 

potreba po temu, in še zlasti v primeru manj strogih ukrepov, posebno presojo. 

Načelo sorazmernosti, ki je skladno z nemškim ustavnim pravom, ima enake zahteve in 

zbuja podobne skrbi, ki so že bile obrazložene v zvezi z zakonom Evropske Unije.166 V tem 

kontekstu je ponovno pomembno poudariti, da bi cestnina, ki ne bi temeljila na omejitvi 

kvot, kot takšna tvorila manj strog instrument upravljanja prometa iz vidika svobode poklica. 

2. Zavezanost k načelu enakosti  

Menimo, da bi bil način uvedbe ACE, kot je opisan v raziskavi ALBATRAS nasproten 

načelu enakosti (1.odstavek 3.člena GG). Neenako obravnavanje bi imelo za posledice 

zlasti omejitev instrumenta na alpski lok B+ in na razlikovanju na osnovi pravila prečkanja 

Glavne Alpske Linije, saj bi te dve postavki vodili k razlikovanju plačljivih in brezplačnih poti, 

v odvisju na izvor in/ali cilj potovanje, eventualno pa še od tega, ali je bil prečkan en ali več 

alpskih prehodov oz. predorov. Nekatera potovanja na določenih avtocestnih odsekih v 

Nemčiji bi bila plačljiva, nekatera, na povsem istih odsekih, pa brezplačna, čeprav bi bila 

izvedena ob istem času z enako vrsto vozila. 

Kljub temu je neenako obravnavanje popolnoma enakih situacij v okviru nemškega 

ustavnega prava lahko utemeljeno, če ima smiselno razlago. Ker si ACE prizadeva za 

zmanjšanje okoljske škode, ki jo povzroča cestni promet, bi bilo potrebno dokazati, da je 

tovrstna diskriminacija potrebna za doseg ciljev. Načeloma bi lahko razlaga temeljila na 

enakih razlogih kot so opisani v zakonu EU in bi se potemtakem ukvarjala z istimi 

skrbmi.167 

3. Spori z državno prometno zakonodajo  

V Nemčiji na področju uporabe cest iz prometnih razlogov prevladuje pravni koncept javne 

rabe. V skladu z njim, lahko vsi uporabljajo zvezne ceste v okviru prometne zakonodaje, 

brez da je za to potrebno pooblastilo; dajatve so lahko obračunane le na podlagi posebnih 

zakonskih predpisov, 1.odstavek 7. Sekcije Zveznega Avtocestnega Akta 

(Bundesfernstraßengesetz, FStrG). Uvedena Direktiva 1999/62/EC, Zvezni Cestninski Akt 

(Bundesstraßenmautgesetz, BStrMG) služi kot pravna podlaga za uredbo cestnine na 

podlagi razdalje. Seveda ACE ni usklajen s temi državnimi aki, saj nemški zakon zaenkrat 

še ni predvidel takšnega instrumenta za upravljanje prometa. 

                                                  
166 Glejte zgornje 3 A Poglavje 3. Dela. I. 
167 Glejte zgornje Poglavje 3 A. II 3.Dela. 
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4. Možni spori z dvostranskimi sporazumi  

Kot vse druge države, ki so sodelovale v Zurichškem Procesu, je tudi Zvezna Republika 

Nemčija sklenila več dvostranskih sporazumov na področju prometa, ki se med drugim 

pridržujejo splošnih načel o zahtevi po dovolilnici, omejitvi kvot in prepovedi kabotaže.168 

Med veljavnimi sporazumi so na eni strani sporazumi z drugimi Državami Članicami 

Evropske Unije (npr. z Francijo, Slovenijo in Španijo), ki se nanašajo na mednarodni prevoz 

potnikov in blaga in ki, med drugim, prevoznike iz ene Pogodbene Stranke zavezujejo k 

pridobivanju dovolilnice druge Pogodbene Stranke, kadar gre za prevozne storitve med 

obema državama. Takšne dvostranske sporazume so nadomestile dovolilnice 

Skupnosti.Po drugi strani, pa so tukaj še sporazumi z tretjimi državami, vendar pa so le ti 

manj pomembni za to raziskavo.169 

Kljub temu je osnovna skupna značilnost vseh dvostranskih sporazumov iz področja 

cestnega prometa ta, da je partnerju potrebno zagoviti omejeno količino prehodnih pravic 

za nemško ozemlje. Ker ACE zagotavlja kvantitativne omejitve alpskih predhodnih pravic, 

ni moč izključiti dejstva, da ni mogoče uporabiti dovolilnic, pridobljenih na osnovi 

dvostranskih sporazumov, ter da bi bil onemogočen cestni dostop tujim prevoznikom zaradi 

dejstva, da je prišlo do pomanjkanja ACE. Obstaja torej možnost neskladja ACE in 

dvostranskih sporazumov, ki jih je sklenila Nemčija. 

IV. Italija 

Zgornja meja APE, ki so za trgovanje tokom leta, je nekompatibilna z italijanskim pravnim 

sistemom, saj bi omejevala svobodo gibanja preko državnih mej (glejte 16. in 41.člen 

Ustave), in bi bila lahko v nasprotju z pravicami gospodarskega izkoriščanja infrastrukture, 

ki so koncesionarjem podane v pogodbenih sporazumih. 

Omejena veljavnosti dovolilnica je dodaten element, ki nasprotuje italijanskemu pravnemu 

sistemu.170  

Tukaj je pomembno poudariti, da na področju vzpostavitve Registra cestno prevoznih 

operaterjev v skladu z 44.členom Zakona 298/1974 velja, da lahko podjetja, katerih sedež 

je v Italiji, in ki imajo dovoljenje ali pooblastilo za prevoz blaga, izvajajo dejavnosti 

mednarodnega proveza pod pogoji in z omejitvami, ki so določene v dvostranskih ali 

večstranskih sporazumih, vedno kadar izpolnjujejo posebne predpogoje, ki jih določajo 

predpisi. Podjetja z sedežem v drugih državah lahko izvajajo dejavnosti mednarodnega 

                                                  
168 V skladu z specifičnim prispevkom Svetovalnega Odbora o državnih posebnostih in različnih interesnih 

področjih nemške strani, se analiza ne bo posebej posvečala dvostranskim sporazumom, ki jih je sklenila 
Nemčije, temveč bodo le na kratko opisani. 

169 Eden od razlogov te ocene je, da v skladu z komentarji Svetovalnega Odbora, dvostranskih sporazumov z 
Bosno in Hercegovino ter Republiko Hrvaško – tj. z državami, iz katerih ali v katere bi transportne operacije 
verjetno vodile preko Alp – ni potrebno smatrati kot pomembnih. 

170 Glejte Odločitev Oblasti, pristojne za Konkurenco: Cfr. Sklep št. 17069 z dne 26.julija 2007, v katerem Oblast 
nasprotuje družbi Autostrade S.p.A. da določa omejitev veljanosti Viacard. Postopek je bil zaprt po izjavi 
koncesionarja, da iz kartic odstrani datum roka veljavnosti. 
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prometa, ki jih dovoljujejo veljavni predpisi njihove matične države, če imajo ustrezno 

dovoljenje za mednarodni prevoz, ki je določeno v dvostranskih ali večstranskih 

sporazumih. Pomanjkanje, zapadlost ali nepravilna uporaba teh dovoljenj, če ne gre za 

resen prekršek, je predmet predpisov na to temo. Kroženje vozil iz drugih držav brez 

dovoljenja za mednarodni prevoz je v vsakem primeru kršitev 46.člena (nedovoljeni 

prevoz). 

Obstoj predhodhodno določenega št. tržnih APE z trajanjem enega leta je torej v nasprotju 

z predpisi zgoraj omenjenega 44.člena, saj bi pomanjkanje APE objektivno onemogočilo 

tranzit prevoznikov, ki je sicer zajamčen z italijanskim pravom. 

Poleg tega lahko uvedba ACE negativno vpliva na svobodo gibanja v Italiji, kot to določajo 

nekateri dvostranski sporazumi, sklenjeni med Italijo in drugimi državami. 

ACE je še zlasti neskladen z prvo kategorijo dvostranskih sporazumov.171 Vsaj 28 pogodb 

navaja načelo, da so posebne vožje izvzete iz kakršnihkoli zahtev o dovolilnici172. Kljub 

temu pa ni specifičnih referenc o plačilnih sistemih za takšna dovoljenja  in izraz »niso 

predmet pooblastila« se lahko tolmači kot brezplačnost dovolilnice. 

Poleg tega ni moč izključiti vidik neskladnosti ACE z drugo kategorijo dvostranskih 

sporazumov. Te pogodbe omogočajo svobodni tranzit prehodnih vozil preko italijanskega 

ozemlja. Ker se ne zahteva dovoljenje za cestni prehod Italije, prepisi o prehodni dovolilnici 

niso skladni z predpisom o tranzitni svobodi iz zgornjih sporazumov. 

V. Slovenija 

1. Zavezanost k ustavnem pravu  

ACE je skupaj z svojimi glavnimi značilnostmi ovrednoten glede na Ustavo Republike 

Slovenije na področju prometa, hkrati pa je preverjena njegova skladost z državno 

zakonodajo na področju cestnega in železniškega transporta, saj lahko vpliva na uporabo 

slovenskih cestnih odsekov, čeprav se na slovenskem ozemlju ne nahaja nobeden od 

zavezanih alpskih prehodov. 

Analiza ACE na osnovi slovenskega državnega prava ne predstavlja večjih neskladij. 

Sistem ACE temelji na zastavitvi mejnikov. Uvedba omejitev kvot, kot jo predvideva ACE, ni 

neskladna z slovenskim državnim pravom. 

Cilj, za katerega si prizadeva ACE, in sicer doseganje trajnostnega transporta v alpski 

regiji, je legitimen. Slovenska Ustava v 72. členu (zdravo življensko okolje) pravi, da ima v 

skladu z zakonom vsak pravico do zdravega življenskega okolja. Država je odgovorna za 

spodbujanje in urejanje zdravega življenskega okolja. 

                                                  
171 Glejte zgornje Poglavje 3 D. V 2.Dela. 
172  V skladu z Direktivo Prvega Sveta EEX o določanje določenih skupnih predpisov za mednarodni promet 

(prevoz plaga po cesti v zameno za plačilo). 
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a) ACE je usklajen z svobodo podjetništva 

Ustava se v 74. členu ukvarja z svobodo podjetništva. Ta predpis služi kot pravna podlaga, 

če izvajanje poslovnih dejavnosti ni v nasprotju v javnim interesom. Ta osnovna pravica 

nudi zaščito, če je svoboda podjetništva privatne ustanove diskriminirana in kršena na 

podlagi javnega interesa, npr. z državnimi subvencijami konkurenčnim ustanovam. V 

skladu z Ustavnim Sodiščem173, je svoboda podjetnišva lahko omejena z nekaterimi 

poslovnimi oblikami (npr. monopol, kartel) ali z omejitvami v korist javnega interesa (Zaščita 

zdravja in človeškega življenja, potrošnikov, zaposlenih, itd.).Zakonodajalec lahko poda 

specifične subjektivne in/ali objektivne pogoje za poslovanje, ki zagotavljajo ustrezno 

zaščito javnega interesa (npr. trajnostna zaščita okolja).174 ACE sistem vsekako vpliva na 

načelo svobode podjetništva (ker omejuje prehode), vendar pa je možna utemeljitev tega 

dejstva.175  

b) Zavezanost k načelu enakosti 

V skladu z načelom enakosti (14. in 22. člen Ustave), imajo vsi pravico do enakega 

obravnavanja. V zvezi z načelom ne-diskriminacije, je zagotovljena enaka zaščita pravic 

vseh ljudi na vseh sodiščih in pred katerimikoli državnimi oblastmi, lokalnimi oblasti 

skupnosti in nosilci javnih oblasti, ki odločajo o človekovih pravicah, obveznostih in pravnih 

interesih. Ustavno načelo enakosti bo kršeno v primeru plačljivih in brezplačnih poti glede 

na izvor ali cilj potovanja. Zato mora biti ta ukrep ustrezno utemeljen (npr. javni interes, 

varstvo okolja). Kljub temu smo mnenja, da bi bila takšna utemeljitev izvedena na podlagi 

enakih razlogov, kot so opisani v pravu EU.176 

Glede na glavne cilje ACE, je potrebno upoštevati naslednje značilnosti: 

 ideja, da so pravice do prehoda Alp redno prodane na dražbi ter da se kasneje z 

njimi lahko trguje na (elektronskem) trgu; 

 instrument omejuje št. tovornjakov (TTV z maso večjo od 3,5 ton), ki lahko prečkajo 

Alpe; 

 višja omejitev cestnega transporta prinaša večjo korist za okolje; 

 potrebno je ovrednotiti zmogljivostne omejitve železniškega prometa v Sloveniji; 

 učinki definiranje ACE za promet na kratke razdalje. 

                                                  
173 Odločitev Ustavnega Sodišča Št. U-I-16/98 (5. 7. 2001), Uradni List RS, Št. 62/01.  
174 Glejte zgornje Poglavje 3 A. I. 2.Dela 
175 Omejitve so upravičene, če so (i) sorazmerne (smiselne), kar vključuje tudi preiskuz (ii) potrebnosti in (iii) 

ustreznost ukrepa za doseganje zastavljenih ciljev, ter (iv) če je njegov cilj legitimen. 
176 Glejte zgornje  Poglavje 3 A. II 2.Dela. 
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2. Spori z pomembnimi zakonodajnimi akti in statuarnimi uredbami 

Iz vidika državne zakonodaje so osnovni cilji ACE podobni tistim, ki so priznani in sprejeti v 

zakonodajnih aktih Slovenije: Uredba o prometni politiki, Operativni Program in Cestni Akt, 

vsi poudarjajo potrebo po prilagoditvi trenutne prometne politike in potrebo po prehodu 

določene količine tranzitnega prometa na železniški prevozni način, potrebo por cestni 

varnosti in preprečevanje preobremenitve cest. 

Na področju mednarodnega prevoza, Akt o Cestnem Prometu (20. in njemu sled. členi) 

zahteva upravno dovolilnico za izvajanje prevoznih dejavnosti.177 Dovolilnice za prevoz 

blaga v okviru mednarodnega cestnega prevoza se delijo na kritične in nekritične. Delitev 

dovolilnic (vključno z ECMT dovolilnicami178) izvaja emitent dovolilnic na podlagi javnega 

upravnega in pooblastilnega postopka. Upoštevati je potrebno pogoje, kriterije in postopke 

iz Akta o Cestnem Prometu in drugih Aktov, ki so bile sprejete z uvedbo te akte. Letni načrt 

delitve dovolilnic za naslednje leto lahko pripravi emitent dovolilnic. Podobno kot v ACE 

sistemu, je tudi tukaj mogoč prenos dovolilnic. 

Če bi želeli v omenjeni alpski regiji uporabiti ACE, bi se moral zgoraj opisani sistem 

upravne licence spremeniti in prilagoditi ACD in APE. 

Poleg tega in še zlasti kar se tiče alpske regije, je Slovenija izvedla določene dejavnosti, 

kateri cilj je zagotoviti večjo varnost v alpski regiji, še zlasti v predoru Karavanke. Kljub 

temu pa ni uvedla umejitve števila vozil, ki prečkajo Alpe, kot to predlaga ACE sistem. 

Glede na obstoječe zakonske predpise iz področja cestnega prometa, uvedba ACE 

sistema v Sloveniji ne bi nasprotovala slovenskemu ustavnemu pravu in težnjam slovenske 

prometne politike. Vendar pa bi za izpolnitev ACE sistema bile potrebne precejšnje 

spremembe slovenske zakonodaje. 

VI. Švica 

6.člen Zvezne Akte z dne 19.decembra 2008 o Prehodu Prekoalpskega Težko Tovornega 

Prometa iz Cestnega na Železniški (Güterverkehrsverlagerungsgesetz, GVVG, SR 740.1) 

Zveznemu Svet nareja, da se pogaja za potrebne spremembe dvostranskih sporazumov, ki 

bi omogočale uvedbo menjalnega sistema za alpski prehodni promet. Najprej bi bilo 

potrebno spremeniti EU-Švicarski Prometni Sporazum, saj bi bilo potrebno prilagoditi 

stopnjo že obstoječh PTTV ACE sistemu. Po sklenitvi sporazuma o mednarodni stopnji, bi 

Zvezni Svet predložil osnutek parlamentarnega akta za uvedbo. Potem za uvedbo ACE v 

Švici ne bi obstajale ovir v obliki državnega prava.   

                                                  
177 Predpogoji za pridobivanje takšnega dovoljenja so: ustanova, ki je vložila prošnjo mora a) imeti dober ugled, 

b) ustrezen finančni status, c) izpolnjevati kriterije strokovne kvalifikacije, d) biti lastnik vsaj enega vozila, ki je 
registrirano v Sloveniji, in s katerim se izvajajo prevozne dejavnosti, in imeti mora pravico do uporabe vozila, 
na podlagi najemne pogodbe ali pogodbe o leasingu (20.člen). 

178 Glejte zgornje Poglavje 2 D 2.Dela. 
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Poglavje 4: Tabela stopenj pravne (ne)skladnosti 

ACE, kot drugi instrumenti, vsebuje neskladja zaradi predvidene omejitve na alpski lok B+ kot tudi 

pri aplikaciji predpisa o prečkanju Glavne Alpske Linije. Ker to vpliva na skladnost instrumenta z 

osnovnimi načeli najvišje stopnje prava Evropska Unije, mednarodnega prava in državnega 

prava, so v tabeli stopenj ta neskladja razvrščena glede na stopnjo neskladnosti. Sicer prikaz ne 

bi omogočal primerjave, saj bi morale biti neskladnosti prikazane na Stopnji 5 vsake tabele 

stopenj. 

Poleg tega bi uvedba instrumenta zagotovo zahtevala pravno podlago. To ni smatrano kot 

neskladje, temveč le kot potrebni predhodni pogoj za uvedbo instrumenta, če seveda takšna 

pravna podlaga še ne obstaja. 

1. Pravo Evropske Unije  

ACE Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 Instrument je 
skladen z 

pravom EU 

Instrument ni 
skladen z 

nezavezujočimi 
akti (np. z Belo 

Knijgo) 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

sekundarnega 
zakona 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

sekundarnega 
zakona 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnim  

zakonom (TEU 
in PDEU) 

Pravna 
skladnost z 
pravom EU 

 x x x x 

Domnevna neskladnost ACE z primarnim zakonom EU je posledica številnih vprašanj o 

izpolnjevanju načela sorazmernosti, še zlasti potrebnosti ACE. 

2. Mednarodno pravo  

ACE Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 Instrument je 
skladen z 

mednarodnimi 
pogodbami in 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

tekočini 
diskusijami v 

organih kot so 
UNECE, WTO 

in ITF  

Instrument je 
neskladen z 

svostranskimi 
sporazumi med 
EU in Državami 

Članicami 
Zurichškega 

Procesa 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi med 
EU in Tretjimi 

Državami 

Instrument je 
neskladen z 

večstranskimi 
pogodbami in 

sporazumi (npr. 
GATT, SEGP, 

ECMT)  

Pravna 
skladnost z 

mednarodnim 
pravom 

  x  x 

Domnevna neskladnost ACE z GATT temelji na vprašanju splošne veljavnosti sporazuma na 

področju instrumentov za upravljanje TT prometa, kar pa je izpodbijano.  
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3. Državni zakoni  

ACE Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
avstrijskim 

pravom 

  x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Avstije 

    x 

 

ACE Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
francoskim 

pravom  

   x x 

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Francije 

    x 
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ACE Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
nemškim 
pravom 

  x  x 

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Nemčije 

    x 

Domnevna neskladnost ACE z nemškim ustavnim pravom je posledica vprašanj o izpolnjevanju 

načela sorazmernosti, ter še zlasti potrebnosti ACE. Če bi bil tujim prevoznikom onemogočen 

dostop do cest v primeru pomanjkanja APE, bi bilo kršenih več dvostranskih sporazumov,  
 

ACE Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
italijanskim 

pravom  

 x x  x 

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi Italije 

    x 
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ACE Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
slovenskim 

pravom  

  x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Slovenije 

     

 

ACE Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
švicarskim 

pravom  

x     

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Švice 

   x x 

Ker je ena od strank EU, bi bili obstoječi spori v EU-Švicarskem Prometnem Sporazumu 

kvalificirani kot spori 5. stopnje z namenom, da se poudari pomembnost tega dvostranskega 

sporazuma. 
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Poglavje 5: Priporočila  

Uvedba ACE bi zahtevala ne le spremembe obstoječe zakonodaje in sprejetja novih 

zakonodajnih aktov, ampak tudi prilagoditev instrumenta, da bi se odstranile zakonske 

neskladnosti, kjer ni praktičnih možnosti dopolnitve spornih predpisov. V nadaljevanju je na 

kratko povzeto, na katera mesta bi se morali osredotočiti, da bi odstranili obstoječe zakonske 

ovire ali tveganje neskladnosti. 

Glede na okoliščine in pogoje za uvedbo ACE, ne smemo pozabiti, da zlasti na evropskem 

nivoju, dokazno breme o skladnosti instrumenta z načelom sorazmernosti in njeno utemeljitev, 

kot je opisana v 3. Poglavju tega dela, nosijo Države Članice. Poleg tega ACE ne sme biti uveden 

preden lahko Države Članice zagotovijo in dokažejo razpoložljivost zadostne, ustrezne in 

dostopne železniške zmogljivosti kot alternativnega prevoznega načina. Iz tega izhajajoče 

zahteve so podrobneje navedene v nadaljevanju. 

A. Zahteve dokaznega bremena, ki spremljajo uvedbo 

V skladu z ugotovitvami Poglavja 3, nosijo dokazno breme utemeljitve ACE Države 

Članice, ki ga želijo uvesti. Posledično je potrebno dokazati obstoj razlogov, ki se nanašajo 

na javni interes in na katerega se sklicujejo Države Članice, spremljati pa ga mora analiza 

koherentnosti, potrebnosti in ustreznosti ACE. 

Kot je navedeno zgoraj, morajo Države Članice najprej zagotoviti in dokazati razpoložljivost 

zadostne, ustrezne in dostopne železniške zmogljivosti. Ker so v skladu z Svetovalnim 

Odborom o tem potrebne nadaljne presoje, poudarimo le, da ni dovolj, da se dokaže obstoj 

zadostne zmogljivosti, temveč tudi ustreznost tega prevoznega načina kot alternativa za 

zahtevane transportne operacije. Iz tega vidika sta pomembna tako dostopnost kot 

obračunana cena alternativnih načinov, saj so takšne alternative lahko smiselne le, če so 

ustrezne iz vidika ekonomsko primernih cen. 

Poleg tega morajo uvedbo ACE spremljati natančni dokazi, da gre za najmanj strogi ukrep, 

od vseh, ki so na razpolago za doseganje zadanih ciljev in da ne presega osnovnih potreb 

za zmanjšanje okolje škodljivih posledic cestnega prometa v Alpah. Kar se zadeva 

standardov sodne revizije takšnih dokazov, in še zlasti kar se tiče odsotnosti alternativnih 

ukrepov, se izrecno sklicujemo na odločitev SES v primeru Inntal-rulings.179 Potrebna je 

dobro utemeljena in znanstveno podprta analiza, ki bi dokazala, de obstajajo drugi ukrepi, 

ki so manj strogi iz vidika trgovanja znotraj Unije, vendar enako sposobni zmanjšati emisije 

ter druge škodljive posledice in ohranjevati ravnotežje cestnih zmogljivosti. Takšna analiza 

mora prav tako vključevati znanstveno utemeljitev mejnikov ACE. Znanstvena podlaga je 

potrebna tudi, če je cilj politično usmerjen in celo demokratično legitimen, kot velja za 

primer Švice. Menimo, da so uporabne vse raziskave, izvedene do sedaj na tem področju, 

vendar pa zaenkrat ne pokrivajo vseh pomembnih vprašanj za namene dokazovanja.   

                                                  
179 SES Primeri C-320/03 Commission v Austria (Inntal I) [2005] ECR I-09871, 87. odstavek; C-28/09 

Commission v Austria (Inntal II), Sklep z dne 21.decembra  2011, 140. in njemu sledeči odstavki. 
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Znanstveni dokazi morajo biti predloženi tudi za utemeljitev izbranega ozemljskega obsega 

veljavnosti instrumenta. Kar se zadeva ne-veljavnosti ACE za promet TTV, ki potujejo 

znotraj alpske regije proti vzhodu ali zahodu, bi se utemeljitev lahko opirala na dokaz o 

bistveni višji stopnji onesnaženosti ali zastojev na prekoalpskem cestnem omrežju, ki bi bilo 

zajeto v ACE, AETS in TOLL+, ki vključuje gorske predele, kjer niso na voljo zadostne 

železniške zmogljivosti za prevzem deleža prometa iz cestnega načina prevoza na 

potovanjih proti vzhodu in zahodu, ali pa na predložitev zadostnih dokazov, da bi širitev na 

druge dele cestnega omrežja znotraj alpske regije povzročila nesorazmernost stroškov. 

B. Prilagoditve določenih značilnosti instrumentov  

Za številne značilnosti ACE, kot so opisane v raziskavi ALBATRAS, obstaja velika 

možnost, da bodo v nasprotju z osnovnimi garancijami in načeli iz pogodb Unije, 

mednarodnega prava ter ustav Sodelujočih Držav. Menimo, da se tovrstnih neskladij ne da 

rešiti z pravnimi dopolnitvami, saj gre za osnovna načela kot je npr. načelo ne-

diskriminacije in načelo sorazmernosti. Če specifične kršitve ne morejo biti utemljene, bi 

uvedba instrumenta zahtevala njegovo prilagoditev, dokler le ta ne bi bil skladen z 

zakonom. 

Prilagoditev bi bila potrebna tudi v primeru, da za utemeljitev omejitve veljavnosti 

instrumenta na določene koridorje kot tudi alpski lok B+, ne bi obstajali dokazi. 

I. Odgovornost poti ni nujno odvisna od prečkanja Glavne Alpske Linije 

V skladu z podrobno analizo, je ACE neskladen na vseh treh zakonskih nivojih predvsem 

zaradi razlikovanja med plačljivimi in brezplačnimi potmi, ki je odvisno od prečkanje Glavne 

Alpske Linije. Če bo ta predpis ostal v veljavi, mora biti to znanstveno utemeljeno; kljub 

temu menimo, da je to izredno težko. V nasprotnem primeru je potrebno upoštevati 

možnosti spremembe veljavnosti ACE, da bi se izognili sporom, ki izhajajo iz tega predpisa, 

čeprav ACE sistem, kot sklepamo iz raziskave ALBATRAS, obvezno zahteva veljavnost 

tega predpisa saj se stroški prevoznikom, ki morajo imeti ACD, obračunajo le za uporabo 

prehoda ali predora. 

 

II. Obseg veljavnosti ACE bi moral biti povečan na alpski lok C 

Podobno bi utemeljitev razlikovanja ali prilagoditev instrumenta zahtevala načrtovana 

omejitev uvedbe na alpskem loku B+ oz. na nekaterih alpskih prehodih. Če upoštevamo 

predpogoje za utemeljitev te omejitve, ne smemo pozabiti, da si ACE prizadeva za 

zmanjšanje okoljske škode, ki je povzročena v tem občutljivem alpskem območju, medtem 

ko je razlikovanje utemeljeno le, če obstajajo razlike v okoljski škodi, ki jo povzroča promet 

v zajetih in nezajetih prehodnih območjih. Obstaja tudi tveganje neskladnosti, saj uvedba 

instrumenta za upravljanje prometa, ki stremi k varstvu okolja, vključuje vpliv cestnega 

prometa, ki je bil onemogočen na določenih poteh in ki zaradi veljavnosti instrumenta 

uporablja druge alpske prehode, še zlasti ker takšen obvoz pomeni daljša potovalna 
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razdalja. Kot posledica tega bi moral biti obseg veljavnosti ACE razširjen na alpski lok C, s 

čemer bi se izognili obvoznemu prometu. 

III. Odvisnost razdalje in cene ACE 

Poleg tega menimo, da bi bilo potrebno v izogib prekomernem plačevanju krajših poti in z 

namenom, da bi dosegli skladnost z načelom enakosti, ACE prilagoditi tako, da bi bili 

stroški poti odvisni od njene dolžine ali pa – vsaj – razdalje, prepotovane v alpski regiji. V 

nasprotnem primeru obstaja tveganje neskladnosti instrumenta, ki so po eni strani 

prizadeva za zmanjšanje okoljske škode, po drugi pa ne vključuje stroškov, ki so 

sorazmerni, v povzročeno škodo. Poleg tega in če bi bilo za popolnoma enako pot potrebno 

plačati enake cene, bi se prevozniki odločali za prehod iz cestnega na železniški promet v 

sorazmerju z dolžino (in večjo onesnaženostjo) njihove poti. To bi bilo v nasprotju z ciljem 

tovrstnega prehoda v korist varstva okolja, vendar pa bi to lahko rešili z premagovanjem 

odvisnosti od razdalje. 

V odvisju od natančnega načina veljavnosti, bi odvisnost od razdalje prav tako nadvladala 

predvidene izjeme lokalnega in regionalnega prometa, ter bi se posledično lahko izognila 

neposredni diskriminaciji, ki jo takšne izjeme povzročajo. Kljub temu bi bilo v nekaterih 

primerih še vedno potrebno uvesti posebne ukrepe za takšne transportne operacije (npr. 

oprostitev) saj prehod iz cestnega na železniški promet ni mogoč, če na (realno) razpolago  

ni železniške povezave za promet na krajše razdalje. 

IV. Previdnostni ukrepi  

Potrebno se je izogniti splošnemu tveganju prekomernega naplačevanja, tj.obračunavanja 

stoškov, ki so višji od dejanskih stroškov transporta, zaradi predvidene delitve APE na 

podlagi dražb in trgovanje, in sicer z spremembno porazdelitvenega načina; to bi 

doprineslo tudi k prepogoju smotrnih dajatev, ki je naveden v 4. odstavku V. člena GATT. 

Kar se tiče dostopa do pokritega cestnega območja in postavljanja cen namestitve sistema 

ustvarjanja trga, ki bi dodano povečal likvidnost tega sistema, je to brez dvoma korak v 

pravo smer, saj bi Sodelujoče Države uvedle potrebne ukrepe, kot so zgornje meje, da 

mejnik ne bi vseboval splošne cenovne stopnje, ki bi se lahko tolmačila kot nepotrebno 

naplačevanje dajatev prevoznikom. 

Razdelitveni sistem bi prav tako moral rezervirati določeno količino APE za »nove 

operaterje na trgu« (npr. novo ustanovljena prevozna podjetja), da bi jim tako omogočili 

dostop do trga. 

C. Spremembe obstoječe zakonodaje in sprejem novih zakonodajnih aktov 

Uvedba instrumenta za upravljanje prometa kot je ACE, ki se razlikuje od trenutno veljavnih 

predpisov iz področja prometa Sodelujočih Članic, pomeni, da je potrebno prilagoditi tako 

obstoječo zakonodajo kot tudi sprejeti nove zakondajne akte. Krajši pregled sprememb, 

potrebnih iz tega vidika, je na splošno povzet v nadaljevanju. 
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I. Uvedba začetne klavzule v Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti 

Zaradi pravne zanelsjivosti, ki se nanaša na natančen obseg veljavnosti Dopolnjene 

Direktive o Eurovinjeti, predlagamo da se pri naslednji revizije Direktive, ki je predvidena za 

leto 2015, zahteva vključitev izrecne varnostne klavzule, da bi pojasnili da Direktiva 

Državam Članicam ne preprečuje uvedbe drugega alternativnega instrumenta za 

upravljanje prometa težko tovornih vozil na cestnem omrežju, ki je zajeto v Direktivi na 

področju okoljsko občutljivih regij, kot je npr. regija Alpske Konvencije. Seveda takšno 

priznanje ne bi dovolilo, da alternativni instrumenti za upravljanje prometa kršijo dobro 

znana načela ne-diskriminacije, transparentnosti instrumenta in njegove združljivosti z 

osnovnimi tržnimi svoboščinami, vendar pa bi lahko iz vidika sorazmernosti bistveno 

omogočilo utemeljitev ACE. 

V primeru, da bi zakonodaja EU možnost alternativnih instrumentov za upravljanje prometa 

smatrala kot zavezujočo za Države Članice EU, menimo, da bi bilo prav, da tovrstne 

instrumente prizna tudi na mednarodnem nivoju, na podlagi uporabe zunanjih pristojnosti 

na področju cestnega prometa, vedno kadar je potrebno rešiti spore ACE z prometnimi 

sporazumi, ki jih je EU / Država Članica sklenila z tretjimi državami. 

II. Dopolnitev EU-Švicarskega Prometnega Sporazuma 

Uvedba ACE zahteva dvostransko dopolnitev EU-Švicarskega Prometnega Sporazuma, še 

zlasti kar se zadeva dopustnosti kvot in maksimalne dajatve za prekoalpski promet; v 

zadnjem primeru, če skupni znesek dajatev prometa TTV v okviru ACE in že obdavčeni 

PTTV presegata dovoljeni in dogovorjeni maksimalni znesek. 

III. Večstranski sporazumi kot pravna podlaga instrumenta 

Menimo, da bi bila uvedba ACE v Državah Članicah Zurichškega Procesa najbolje 

izvedljiva na podlagi večstranskega zakonskega akta, tj. mednarodne pogodbe ali 

sporazuma Sodelujočih Držav. 

Takšen sporazum bi služil kot pravna podlaga in bi med drugim vseboval vsa osnovna 

načela instrumenta, hkrati pa bi urejal način sodelovanja med Sodelujočimi državami; 

njegova dejanska realizacija bi se na državnem nivoju odvijala na podlagi zakonodajnih 

aktov v obliki, ki jo predpisujejo ustrezni državni predpisi za sprejem mednarodnega prava. 

IV. Uvedba na državnem nivoju  

Poleg tega, bi uvedba ACE sistema na državnem nivoju zahtevala zakonodajne akte, na 

podlagi katerih bi se sprejela osnovna načela večstranskega sporazuma, ki bi služili kot 

pravna podlaga za praktično realizacijo instrumenta. 

Skupaj s tem so zahtevane tudi spremembe obstoječe državne zakonodaje iz področja 

prometa. Za pravilno, ustrezno in učinkovito uvedbo ACE je potreben natančen pregled 

vseh predpisov, ki se nanašajo na promet. 
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D. Okoliščine uvedbe in uporabe instrumenta 

Pravna analiza je že pokazala nekatere vidike, ki so splošno pomembni na realizacijo 

uvedbe in veljavnost ACE. 

I. Koordinirani pristop v primeru vzporedne implementacije 

Seveda, bi se nezaželjnim posledicam obvoza lahko izognili, hkrati pa bi se okrepila 

celotna skladnost intrumenta, če bi se Države Članice odločila za uvedbo enega samega 

instrumenta za območje celotne alpskega loka C. Če bi bila načrtovana vzporedna uvedba 

ACE, AETS in TOLL+, bi morale države k tej nalogi pristopiti koordinirano. 

II. Pogoji o sodelovanju Držav Članic Zurichškega Procesa 

Čeprav ACE ne more biti definiran kot cestnine, pa predpogoji za sodelovanje Držav 

Članic, navedeni v Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjeti, lahko služijo kot uporaben pokazatelj 

stopnje sodelovanja z Evropsko Komisijo, v primeru skupnih ukrepov večih Držav Članic 

EU kot predvideva uvedba ACE. Poleg tega bi takšno sodelovanje okrepilo tudi odprtost 

sistema za druge Države Članice. 

III. Možni način obračunavanja  

V skladu z Direktivo EU 2004/52/EC in Sklepom Komisije 2009/750/EC, mora biti Evropska 

Storitev Elektronske Cestnine (ESEC) obvezna v vseh Dravah Članicah Evropske Unije od 

oktobra 2012 dalje za vozila z tovorno maso, večjo od 3,5 ton, kar bi olajšalo plačila cestnin 

v celotni Evropski Uniji. Zajamčena interoperatibilnost storitve elektronskega cestnine bi 

prav tako služila za odpis storitev v okviru ACE, saj ta storitev temelji na načelu ene 

pogodbe z enim izvajalcem storitev in sestoji iz enotna naprave za plačilo v vsej Evropski 

Uniji. Čeprav Švica, ker ni Članica-EU, ne sodeluje v ESEC-u, pa jamči za interoperabilnost 

vozil, ki so opremljene z napravo na vozilu, kot to določa Direktiva. 

Zato bi za odpis ACE lahko uporabljali naprave na vozilih (NNV), ki so že nameščena v 

večino težko tovornih vozil in ki imajo za vsako vozilo posebno Osebno Številko Računa 

(OŠR). 

Poleg tega bo odpis zahteval posebno cestno opremo, ki bi te številke lahko odčitala. 

Nabava in odpis prehodnih pravic se bi procesirala v osrednji pisarni; ACE torej potrebuje 

vmesnik med operativnim sistemom in plataformo za menjavo prehodnih pravic. 

IV. Oblasti, pristojne za nadzor sistema 

Državne vlade bi morale pridobiti ustrezne pristojnosti in upravna pooblastila za izvršitev 

splošne odgovornosti v zvezi z sistemom na njihovem ozemlju. V skladu z raziskavo 

ALBATRAS, bi moral nadzorovanje izvajati državni odbor, medtem kot bi bila dodelitev 

APE, register in sistem upravljanja v pristojnosti zasebnih podjetij. Kar se zadeva skladnosti 

– vključno z skladnostjo preverjanja in pregona kršitev – bi to ostalo v pristojnosti državnih 

organov določenih držav, na podlagi njihovih ustreznih državnih zakonov. 
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Če se ACE uvede v različnih Sodelujočih Državah, bo to zahtevalo določeno obliko 

sodelovanja na operativni stopnji, z namenom, da bi se zagotovilo tekoče delovanje 

sistema. 

E. Državne posebnosti uvedbe ACE 

Poleg zgoraj (Sekcija C) omenjenih stališč uvajanja, ki zadeva Sodelujoče Države, je 

pravna analiza pokazala, da so za uvedbo ACE v posameznih državah, pomembne 

nekatere državne posebnosti, ki so navedene v nadaljevanju. 

I. Avstrija 

Presoja prizadetih cest (glejte Sekcijo 28 Zveznega Cestnega Zakona) bi morala biti 

prilagojena ACE sistemu. 

Nasprotno pa mora biti Zvezni Cestninski Zakon načeloma spremenjen le, če se ne bo 

ohranil trenutni cestninski sistem. 

V nadaljevanju in glede na podrobnosti ACE, bi bilo potrebno prilagoditi pravico uporabe 

vseh zveznih cest, ki jo podaja zakonodaja, ter pogodbo o Družbah z Omejeno 

Odgovornostjo za Financiranje Avtocest (ASFINAG). 

II. Francija 

Z namenom, da bi zmanjšali tveganje kršitve svobode gibanja, in še zlasti v primeru 

pomanjkanja dovolilnic in nerazpolaganje zadostne alternativne želeniške zmogljivosti, bi 

bila lahko alternativa načrtovanega sistema (npr. sistema, v katerem je prevoznikom 

onemogočeno kroženje brez dovolilnic) ta, da se prevozniki še vedno lahko vozijo preko 

Alp, vendar pa za to plačajo kazen. 

Če je namen omejiti veljavnost ACE v Franciji na alpsko ozemlje, bi bila potrebna 

znanstvena analiza, ki bi pokazala, da uporaba alpskih cest povzroča večjo okoljsko škodo 

kot uporaba drugih cest v francoskem cestnem omrežju in/ali da bi lahko imela uvedba 

ACE na druge dele omrežja resne posledice za okolje, oz. da bi obračunavanje APE lahko 

privedlo do nesroazmernih stroškov.180 

Tehnični pregled obstoječih koncesij javnih storitev bi pojasnil ali je potrebna sprememba 

koncesij zaradi tehničnih razlogov (npr. za namestitev operatibilnih mehanizem). 

Poleg tega, in če bi se odločili za eksternalizacijo celotne ali delne naloge vzpostavljanja in 

uvedbe ACE zasebnemu operaterju, bi na prvi pogled pogodbe kot je pogodba o javnem 

naročilu (marché public) ali pogodba o javnem sodelovanju (contrat de .Delaenariat; npr. v 

primeru Francoske Eko Takse) delovale bolj usklajeno kot koncesija javnih storitev; 

dodelitev takšnih pogodb bi morala biti skladna z Direktivo 2004/18/EC Evropskega 

                                                  
180 Glejte zgornje  Poglavje 3 A. IV. 3.Dela. 
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Parlamente in Sveta z dne 31. marca 2004 o koordinaciji postopkov za dodelitev pogodb o 

javnih naročilih, javnih dobavah in javnih storitvah. 

III. Nemčija 

Ker v Nemčiji uporabo cest v prometne namene ureja pravni koncept javne rabe, je zahteva 

po dovoljenju za uporabo zveznih cest in obračunanje dajatev možno le na podlagi 

posebnega zakonskega predpisa. Za zakonsko uvedbo ABI bi morala Nemčija sprejeti ta 

predpis. 

Kar se zadeva vprašanja pristojnosti, se zdi smiselno da se le ta ordedi Zveznemu Uradu 

za Tovorni Promet (Bundesamt für Güterverkehr), ki je tudi državni organ za vodenje 

dejanskega cestninskega sistema (tj. LKW-Maut).  Pri tem ne smemo pozabiti, da je bil 

mednarodni konzorcij Toll Collect GmbH na osnovi javne zakonske pogodbe pooblaščen 

za vodenje nemškega cestninskega sistema. V primeru, da ACE uvedba zahteva odpis na 

nemškem ozemju, mora biti le to vključeno v trenutni sistem, da bi se izognili nepotrebnim 

trenjim ali dodatnim upravnim stroškom. 

IV. Italija 

Ker bi bila uvedba ACE v nasprotju z osnovnim zakonom Italije in več dvostranskimi 

sporazumi, ki jih je Italija sklenila z drugimi državami (glejte zgoranje 3 C Poglavje, 3.Dela, 

IV.), bi morali ponovno preučiti vsako določanje zgornje meje in omejeno veljavnost 

dovollilnic. 

V. Slovenija 

Če bi Republika Slovenija uvedla ACE sistem, bi morala v ta namen prilagoditi sistem 

upravnih dovolilnic v okviru Cestnega Prometnega Akta. Upravne licence, kot so dejansko 

regulirane, bi morale biti spremenjene in prilagojene ACE in ACD. 

Sicer pravna analiza ni pokazala drugih posebnosti, ki so pomembne za uvedbo ACE; 

potrebno pa je upoštevati, da bo na ustavnem nivoju, večinoma enako kot na nivoju EU, 

potrebna utemeljitev instrumenta iz vidika načela enakosti, saj razlikovanje med plačljivimi 

in brezplačnimi potmi glede na izvor in cilj potovanja, krši to načelo. Takšna diskriminacija 

bi lahko bila utemeljena le z preizkusom ustavne utemeljitve. 

VI. Švica 

Če bi Švica uvedla ACE, bi to pomenilo novo osnovo za obračun Dajatve Težko Tovornih 

Vozil (PTTV). Prihodki PTTV so omejeni na kritje zneska infrastruktur in zunanjih stroškov 

težko tovornega prometa, ki niso zajeti na drugih mestih, 1.odstavek 7.člena SVAG. 

Obračunavanje novih dajatev v okviru ACE bi sprožilo bodisi zahtevo po novi pravni podlagi 

za obračun PTTV bodisi zmanjšanje PTTV, če bi se pri tem upoštevalo, da prihodki od 

dajatev v okviru ACE izpolnjuje zakonske zahteve. 
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EU-Švicarski Prometni Sporazum bi bil ponovno predmet pogajanj, saj bi bilo ob uvedbi 

ACE potrebno prilagoditi stopnjo že obstoječih potreb PTTV, v primeru da skupni znesek 

dajatev prometa TTV v okviru ACE in že obdavčena PTTV presegata dovoljeno in 

dogovorjeno maksimalno mejo. 
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4.del: Pravna skladnost AETS 

Poglavje 1: Bistvene značilnosti AETS 

Značilnosti, ki so skupne tako AETS kot drugi dvema instrumentoma, so bile opisane v Poglavju 1 

3.Dela, na katerega se nanašamo. 

Koncept AETS prevzema idejo Evropske Unije o Shemi Trgovanja z Emisijami(STI EU) iz leta 

2005 za industrijske emisije, saj gre za sistem omejenih emisijskih trgovskih dovolilnic. AETS bi 

na splošno lahko bil povezan z različnimi vrstami emisij; kljub temu raziskava ALBATRAS 

predlaga, da se ga povezuje z CO2 emisijami zaradi dveh razlogov: prvič – do sedaj – ni na voljo 

instrument, ki je v povezavi z CO2 emisijami cestnega prometa, poleg tega pa obstaja tesna 

povezava med temi emisijami, porabo goriva ter prometno zmogljivostjo. Poleg tega in v skladu z 

raziskavo, si avstrijska politika prizadeva za sistem, ki bi zmanjšal CO2 emisije na področju 

prometa. 

Glede na takšno konkretizacijo, bi bilo eno AETS potrdilo enakovredno eni enoti CO2 emisij. 

Enkratna »prehodna pravica« za alpski prehod zahteva določeno št. takšnih potrdil, kar je 

odvisno od standardnih CO2 emisij181 vozila in od razdalje, prevožene v alpski regiji, kot to določa 

Alpska Konvencija.182  Zato mora biti za vsak alpski prehod, za vsako zavezano vozilo, za 

prečkanje Glavne Alpske Linije izračunano število emisijskih potrdil. Odvisnost od prepotovane 

razdalje izpodriva izjeme lokalnega in regionalnega prometa. Istočasno pa se med različnimi 

alpskimi prehodi pojavi tekmovalnost zaradi odvisnosti sistema od prevožene razdalje v alpski 

regiji, ne pa od celotne poti, saj je št. potrdil, ki so potrebna za opravljanje poti (ter njena cena) 

odvisna od izbranega prehoda. Raziskava ALBATRAS poudarja, da bi lahko posledično obvoz 

prometa pozvročil upad transportne zmogljivosti v alpski regiji, ter hkratno povečanje skupne 

količine CO2 emisij. 

V skladu z raziskavo bo vsako potrdilo veljavno za vse odgovorne zavezane prehode v sistemu, 

ne glede na razlike med državami, saj je CO2 globalni onesnaževalec. Če se upošteva njihova 

začasna veljavnost, raziskava predlaga enako kot v primeru ACE dovollilnic. 

Dodelitev AETS potrdil bo v osnovi enaka kot v primeru APE; vsa CO2 potrdila za vse države in 

prehode se redno (npr. enkrat letno) prodajajo na avkciji, kjer tržni mehanizmi določijo končno 

ceno CO2 potrdila. Po avkciji se lahko z potrdili trguje, vendar le na osrednji virtualni menjalni 

plataformi, ki zagotavlja enako ceno potrdil za vse države in prehode v določenem trenutku 

trgovanja. Dovoljene so povezane pod-plataforme, ustvarjalci trga pa so prav tako usmerjeni k 

zagotavljanju likvidnosti. Raziskava ALBATRAS predlaga zaprt sistem, kar pomeni, da so AETS 

potrdila drugačna od tistih, ki se uporabljajo v Sistemu Trgovanja z Emisijami. 

                                                  
181 V skladu z dokumenti o registraciji vozila, Direktiva 2003/27/ES. 
182 Hlejte raziskavo ALBATRAS, str. 122,  za razdalje v koridorju, ki je zajet v Alpsko Konvencijo in str.138 za 

cestni zemljevi. – Raziskava meni, da bi se ob uvedbi AETS v samo eni državi, zavezana regija lahko 
zmanjšala iz celotne regije Alpske Konvencije na del Konvencije v ustrezni državi. V primeru vzporedne 
uporabe instrumentov, je predlagano, da se upošteva celotna razdalj, prevožena v okviru Alpske Konvencije 
za potovanja, ki prečkajo Avstrije prehode v okviru AETS, čeprav je del te razadlje mogoče v Nemčiji ali Italiji. 
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Raziskava ALBATRAS priporoča mejnik za celoten lok veljavnosti AETS saj je CO2 globalni 

onesnaževalec. Določene so letne zgornje meje maksimalnih količin CO2 emisij (glede na število 

kilometrov TTV, glede na te emisije) v regiji Alpske Konvencije; ta znesek je enakovreden vsoti 

maksimalnih emisij sodelujoče države, glede na njene posamezne cilje zmanjševanja. Ciljne 

vrednosti bodo določene za nekaj let (npr. 4) z namenom, da bi imelo dovolj manevrskega 

prostora za zadostno načrtovanje. Uvedba teh ciljnih vrednosti zahteva omejitev količine potrdil, 

ki bodo na avkciji, saj AETS omogoča neposredno omejevanje razpoložljivih zmogljivosti 

prekoalpskih cestnih koridorjev. 

Poglavje 2: Pravna analiza AETS 

A. Skladnost AETS z pravom EU  

Uvedba AETS postavlja vprašanje skladnosti instrumenta z prostim pretokom blaga, 

podobno kot v primeru ACE. Poleg tega, menimo, da določene značilnosti AETS niso v 

skladu z načelom nediskriminacije iz 18.člena PDEU. 

V skladu z sekundarnim pravom EU, je potrebno preučiti skladnost instrumenta z obstoječo 

zakonodajo EU o trgovanju z emisijami, saj je AETS sistem omejenih potrdil za trgovanje z 

emisijami. Poleg tega vidimo tveganje tudi v dejstvu, da Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti 

predvideva izčrpno usklajevanja in prepoved Državam Članicam, da uvedejo alternativni 

instrument za upravljanje prometa kot je AETS. 

I. Skladnost AETS z prostim pretokom blaga  

Kar se tiče skladnosti z prostim pretokom blaga (34.člen PDEU), AETS zbuja enake dvome 

kot v primeru ACE, kjer smo jih tudi podrobneje obravnavali. 

1. AETS je sposoben ovirati trgovanje znotraj Unije 

34. in njemu sledeči členi PDEU prepovedujejo kvantitativne omejitve in vse ukrepe, ki 

imajo takšne posledice na uvoz, izvoz ali tranzit blaga v Državah Članicah. 

Ker se mejnik, zastavljen v okviru AETS, ne nanaša na specifično blago, temveč le na 

omejevanje količine prekoalpskih poti TTV, AETS ne more biti definiran kot kvantitativna 

omejitev v smislu 34.člena PDEU. Kljub temu in glede na ciljano kvantitativno zmanjšanje 

prehodov TTV preko glavnih zemeljskih tranzitnih poteh cestnega omrežja Evropske Unije, 

je AETS sposoben zmanjšati količino blaga, ki je prevožena preko alpskih cest. Iz vidika 

sodne prakse SES, ter še zlasti njegove odločitve v primeru Inntal, je AETS sposoben 

ovirati trgovanje znotraj Unije. V skladu z sodno prakso Sodišča je instrument torej 

ovrednoten, kot da ima enak učinek kvantitativnih omejitev, ki spo sposobne ovirati trgovino 

znotraj Unije. 

V tem kontektstu ne smemo pozabiti da v skladu z SES, obstoj alternativnih poti ali drugih 

prevoznih načinov ne zanika dejstva, da obstaja ovira prostega pretoka in tranzita blaga. 
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2. Utemeljitev AETS 

Z namenom skladnosti  z načelom prostega pretoka blaga navkljub njegovi sposobnosti, da 

ovira trgovanje znotraj Unije, mora biti AETS utemljen na osnovi 36.člena PDEU ali pa 

obveznih zahtev, ki jih določi SES. V ta namen mora izpolnjevati načelo sorazmernosti, kot 

predpogoj SES, ki je opisan v zgornjem 3 A Poglavju 3. Dela. 

Vsi trije obravnavani instrumenti si prizadevajo za trajnostno upravljanje tovornega prometa 

z zmanjševanjem okoljske škode, ki jo pozvroča cestni promet, na podlagi prehoda iz 

cestni na železniški promet ter izboljšanje prometne varnosti; posledično mora utemeljitev 

AETS izhajati iz obveznih zahtev, ki jih je odobrilo SES in ki se nanašajo na varstvo okolja. 

Da bi torej upravičili AETS, je potrebno ta instrument predstaviti kot ustrezen, potreben in 

pravilen za doseg ciljev iz področja varstva okolja; dokazno breme nosijo Države Članice, 

kot je podrobneje opisano v primer ACE. 

a) Ustreznost AETS 

V skladu z uveljavljeno sodno prakso SES, je ukrep lahko smatran kot potreben ustrezen, 

če si skladno in sistematično prizadeva za doseg zadanega cilja. V ta namen je potrebno 

preveriti pomembnejše pristope politike EU ter odločitve, sprejete na evropskem nivoju. 

Ker potrdila za prehod odgovornih alpskih prehodov v okviru AETS-a upoštevajo je CO2 

emisije, bi se lahko porajalo vprašanja ali je AETS kot sistematski ukrep sposoben doseči 

zadane cilje trajnostnega upravljanja prometa z zmanjšanjem okolju škodljivih posledic 

cestnega prometa na splošno. 

Najprej je potrebno upoštevati, da je Komisija po pregledu trgovanja z emisijami kot 

alternativo za cestni tovorni promet, najbolj naklonjena cestninam. Če upoštevamo še 

specifično odvisnost AETS od CO2 emisij, ne moremo zanemariti dejstva, da je zakonodaja 

EU namenoma omejila prispevke cestnega sektorja na neposredno vlogo v delovanju. 

Unije zoper podnebne spremembe. Ker je CO2 globalni onesnaževalec, je Komisija (vsaj 

trenutno) mnenja, da bi bili davki na gorivo, povezani z CO2CO2 , preprost in učinkovit 

instrument za zmanjšanje škode, ki jo podnebju povzročajo prevozniki. Kljub temu in kot je 

izjavila Komisija, je takšna presoja predmet nadaljnjega zakonskega razvoja čakajoče 

revizije trenutne Direktive o Energetskem Davku. 

Če gledamo iz drugega zornega kota, npr. odločitev o ustreznih sektorjih, ki bodo vključeni 

v STI EU, je zakonodaja EU namenoma želela vključiti sektor cestno tovornih prevozov.183 

Kar se zadeva same skladnosti AETS-a, je potrebno upoštevati, da so škodljive posledice 

CO2 emisij globalne in ne lokalne. Zato se porajajo dvomi o neskladnosti predvsem zaradi 

predvidene omejitve veljavnosti v koridorjih alpskega loka B+, ter o razlikovanju med 

plačljivimi in brezplačnimi potovanji, ki je odvisno od prečkanja glavne Alpske Linije. 

                                                  
183 Glejte Poglavje 1 F 2.Dela. 
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Zaradi slednjega dejstva prevozniki uporabljajo odgovorne koridorje brez prečkanja linije in 

lahko ne glede na dolžino potovanja potujejo brezplačno, brez obzira na višino povzročenih 

CO2 emisij. Menimo, da takšno razlikovanje, ki ne upošteva okoljske škode, predstavlja 

tveganje neskladnosti instrumenta, čeprav si le ta prizadeva za zmanjšanje tovrstnih 

učinkov. 

Kar se zadeva izjeme tega pravila za promet, ki potuje proti vzhodu ali zahodu, ne smemo 

pozabiti, da takšne potovalne destinacije vplivajo na cestne odseke alpskega koridorja, ki 

niso predmet veljave instrumenta. To lahko služi za utemeljitev takšnega razlikovanja, še 

posebej če na teh poteh ni na voljo drugih prevoznih načinov. 

V nadaljevanju in v skladu z raziskavo ALBATRAS, bi veljavnost AETS, omejena na alpski 

lok B+ povzročila škodljive posledice obvoza, ki bi lahko skupno povečal količino CO2 emisij 

v celotni alpski in njej sosednjih regijah. AETS sistem bi bil verjetno opredeljen kot 

nedosleden in ga kot takšnega ne bi bilo moč utemeljiti, saj dopušča povečanje predvidljivih 

posledic obvoznega prometa.184 Če upoštevamo vse te možne posledice AETS v luči 

globalnega vpliva CO2 , je težko objetivno upravičiti veljavnost AETS, ki bi bila omejena le 

na prehode alpskega loka B+ in le na nekatere poti znotraj alpske regije, tj. na tiste, ki 

prečkajo Glavno Alpsko Linijo. Tudi poleg tega, bi uvedba AETS le v alpski regiji oz. le v 

delih Sodelujočih Držav, zahtevala posebno utemeljitev, ki bi dokazala koherentnost 

instrumenta glede na globalne učinke CO2. 

Po drugi strani, moramo prav tako upoštevati odvisnost od razdalje, ki jo predvideva AETS 

kot prednost v primerjavi z ACE, kar se tiče koherentnosti instrumenta, saj le ta predvideva 

nižje cene za krajša potovanja, ki povzročajo manj škode za okolje. 

b) Potrebnost  AETS 

Da bi bila izpolnjena zahteva o potrebnosti, je potrebno na podlagi podrobnih dokazov 

ugotoviti, da je AETS namanj strog ukrep, ki je na razpolago za doseg zadanih ciljev in da 

ne presega osnovih potreb za zmanjšanje okoljske škode, ki jo povzroča cestni promet v 

Alpah, pri čemer je dokazno breme na državah, ki ga želijo uvesti. Pojavi se dvom ali se 

lahko izpolnijo standardi sodne revizije SES iz primera Inntal, še zlasti ker AETS deluje na 

osnovi mejnikov prekoalpskih poti. 

Močen pokazatelj tega, kateri ukrepi so potrebni za zmanjšanje okoljske škode, ki jo 

povzroča cestni promet, se lahko razbere iz preference zakonodaje EU za cestninski 

sistem kot najprimernejši ter hkrati najmanj strog instrument za upravljanje prometa TTV za 

trajnostni razvoj prometa ter internalizacijo okolju škodljivih posledic cestno tovornega 

prometa. 

V primerjavi z ACE, izgleda, da je AETS manj strog ukrep, predvsem zaradi njegove 

odvisnosti od razdalje, ki ščiti prevoznike na krajše razdalje, da jim ni potrebno plačevati 

                                                  
184 Komisija je izrecno izrazila svoje kritično stališče o obvoznem prometu v alpski regiji v svojem Delovnem 

Dokumentu “Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr verursachten 
Umweltprobleme”, KOM(1998) 444 endg., odstavek 65. in njemu sledeči. 
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enakih dajatev kot prevozniki na daljše razdalje. Poleg te prednosti, obstaja tako pri ACE 

kot AETS tveganje, da bodo prevoznikom obračunane višje cene, kot je potrebno za dosegl 

zadanih okoljevarstvenih ciljev zaradi načrtovane primarne delitve dovolilnic na avkciji in 

posledičnega trgovanja na elektronski plataformi na osnovi tržnih mehanizmov ponudbe in 

povpraševanja. 

Po drugi strani, in v primerjavi z cestninskim sistemom kot je TOLL+, pa je vprašljiva 

potrebnost AETS, saj mora biti vsak ukrep, ki je sposoben doseči zastavljene cilje in ki 

deluje brez omejitev prekoalpskih poti, zaradi česar ne more priti do situacije pomanjkanja, 

smatran kot manj omejujoč glede na prost pretok blaga. 

Utemeljitev AETS bi zahtevala dokaz, da je cestninski sistem neustrezen na doseganje 

zadanega cilja. Z drugimi besedami, izgleda nemogoče, da bi dokazali potrebnost AETS 

vse dokler je TOLL+ sposoben doseči zadane cilje na enako omejujoč način. 

c) Pravilnost  AETS 

Da bi zadovoljili načelo sorazmernosti, mora biti AETS ustrezen ukrep, ki ne povzroča 

nepravilnega neskladja med omejitvijo svobode gibanja in zastavljenimi cilji, pri čemer je 

potrebno upoštevati pomembnost omenjenih tranzitnih poti za notranji trg. 

Najprej se spomnimo, da igra pomembno vlogo pri dokazovanju ustreznosti predpis o 

zadostni alternativni želeniški zmogljivosti, saj obstaja precejšnje tveganje, da bi uvedba 

AETS omejevala trgovanje znotraj Unije na podlagi prepovedi cestnega dostopa 

prevoznikom v primeru, da so dosežene zgornje meje – pri tem pa ne bi imeli na voljo 

alternativnih prevoznih možnosti, če na razpolago ne bi bilo zadostne železniške 

zmogljivosti. AETS torej ne more biti uveden, dokler ni na razpolago takšna zmogljivost. 

V nadaljevanju morajo Sodelujoče Države določiti, da ni oviran dostop določenih 

uporabnikov do odgovornih alpskih koridorjev, še zlasti v primeru novih prevoznikov ali 

tistih, ki alpsko regijo prečkajo le občasno. 

Glede na ustreznost AETS, je odvisnost od razdalje še ena prednost AETS v primerjavi z 

ACE, saj se strošek poti veča z njeno dolžino in je sorazmeren z povzročeno okoljsko 

škodo. Kljub temu pri AETS-u obstaja tveganje prekomernega naplačevanja: iz vidika 

trajnostnega transporta in ravnovesja med zaščito okolja in notranjim trgom, je Komisija 

mnenja, da je vsak prevozni način lahko obremenjen le z dejansko povzročenimi stroški. V 

nasprotju s tem pa so v sistemu »zgornje meje in trgovanja«, ki vključuje načrtovane 

avkcije, cene dovolilnic določajo tržni mehanizmi. Takšni mehanizmi ne morejo nadzorovati 

ali zajamčiti, da cene ne bodo presegle dejanskih stroškov posamezne transportne 

operacije. Ob pregledu emisijskih dovolilnic kot instrumenta za internalizacijo zunanjih 

stroškov, je Komisija izjavila, da se morajo dovolilnice prodajati po ceni zunanjih stroškov. 

Tveganje prekomernega naplačevanja se še posebej pozna v situacijah, kjer zastavljeni 

mejnik vodi do pomanjkanja. V tem kontekstu bi morali predvideni ustvarjalci trga zagotoviti 
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dodatno likvidnost v okviru zunanjih mej zgornjih mej dovolilnic, vendar pa kljub temu ne bi 

mogli preprečiti prekomernega naplačevanja, če niso vnaprej določene fiksne cene. 

II. Skladnost z načelom ne-diskriminacije  

Zadržki o neposrednih diskriminatornih posledicah, ki so v nasprotju z načelom ne-

diskirminacije iz 18.člena PDEU, so podani zaradi načrtovanega obsega in načina 

veljavnosti AETS; zaradi podobnosti instrumentov, so podobni tistim, ki so podrobneje 

opisani v 3. Delu ACE. 

Razlikovanje odgovornosti glede na prečkanje Glavne Alpske Linije se zdi nezdružljivo z 

načelom nediskriminacije: povzroča namreč diskriminacijo mednarodnega prometa glede 

na domači promet, v primeru, da se prehod, ki tvori Glavno Alpsko Linijo, nahaja na meji. 

Kar se zadeva prehodov v osrčju državnega ozemlja, razlikovanje prinaša tveganje 

neposredne diskriminacije na podlagi državljanstva ali matične države prevoznika, saj 

večina poti, ki ne prečkajo Glavne Alpske Linije, poteka znotraj ozemlja določene države (to 

je domači promet, ki ga običajno izvajajo domači prevozniki), medtem ko pri mednarodnem 

prevozu (ki vpliva večinoma na tuje prevoznike), te poti večinoma prečkajo to linijo. 

V nadaljevanju in če na splošno tolmačimo abstraktni 18.člen PDEU, bi omejitev veljavnosti 

instrumenta na alpski lok B+ in neskladje z prometom, ki potuje proti vzhodu ali zahodu 

znotraj alpske regije, prav tako predstavljala tveganje neposredne diskriminacije. 

Utemeljitev takšne neposredne diskriminacije mora hkrati odgovoriti tudi na vprašanje 

škodljivih posledic CO2-emisij, ki so globalne in ne lokalne, in ki kot takšne niso omejene na 

določene alpske prehode ali koridorje. 

III. Skladnost z Uredbo (ES) Št. 1072/2009 

Podobne skrbi obstajajo glede skladnosti AETS in ACE z Uredbo (ES) Št. 1072/2009. 

AETS potrdila se lahko kvalificirajo kot prehodne pravice. Po eni strani, AETS lahko 

nasprotuje sistemu dovolilnic Unije, ki je uveden na podlagi Uredbe (ES) Št. 1072/2009, če 

ima na ovire tržnega dostopa enake posledice, ki so prepovedane z to Uredbo. 

Po drugi strani pa Uredba (ES) Št. 1072/2009 – kot je omenjeno zgoraj v primeru ACE – ne 

prepoveduje vseh sistemov, ki omejujejo prevoz blaga na alpskih tranzitnih cestah. Iz tega 

vidika, Uredba (ES) Št.1072/2009 ne bi ovirala uvedbe AETS. 

IV. AETS v luči Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti   

Menimo, da tako ACE kot AETS koncept ne bi smel biti smatran kot cestnina ali kot 

uporabniška dajatev v okviru Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, saj cena, ki jo je potrebno 

plačati v okviru AETS, ni »določena« temveč je odvisna od tržnih mehanizmov in ni vnaprej 

določena z strani regulativnega organa ali države. 

Poleg tega, mora biti AETS jasno prepoznan kot instrument, ki je zasnovan za zmanjšanje 

okoljske škode v Alpski regiji. V skladu z Dunajskimi Zaključki z dne 7.maja 2009, je bil 
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AETS npr. smatran kot eden od instrumentov,«ki so najprimernejši za trajnostno 

upravljanje tovornega prometa, tj. za zmanjševanje okoljskih posledic cestnega prometa, 

omogočanje prehoda prevoznega načina in izboljšanje cestne varnosti.« 

Kljub temu, raziskava ALBATRAS AETS-a ne smatra kot instrumenta za internalizacijo 

zunanjih stroškov, temveč je izrecno povezan z CO2-emisijami. 

Pojavi se torej isto vprašanje kot v primeru ACE, ali dejstvo, da (i) AETS ni instrument za 

internalizacijo zunanjih stroškov in da (ii) AETS ne spada v nobeno od definicij iz 

Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, pomeni, da je AETS v okviru Dopolnjene Direktive o 

Eurovinjeti prepovedan. 

Menimo, da bi se lahko enaki argumenti, kot v primeru prepovedi ACE, nanašali tudi v 

primeru prepovedi AETS. 

V podporo AETS bi lahko trdili, da ni izrecno predviden v Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjeti 

in da Direktiva na splošno usklajuje dajatve za okoljsko in zdravstveno škodo; še bolje pa je 

reči, da bi moralo usklajevanje biti omejeno na zunanje stroške hrupa in onesnaževanja 

zraka, v obsegu, ki je definiran v Prilogi IIIa k Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjeti, kar se 

zadeva onesnaževanja zraka in zajetih onesnaževalcev. V nasprotju s tem pa bi lahko 

smatrali kot dopustno uvedbo alternativnih instrumentov, ki si neposredno prizadevajo za 

zmanjšanje onesnaževalcev, ki (trenutno) niso pokriti z dajatvijo zunanjih stroškov v okviru 

Direktive. 

Ker CO2 ni eden od teh onesnaževalcev, bi se lahko smatralo, da instrumenti, ki so 

specifično vezani z CO2-emisijami, kot je AETS, niso zajeti v Direktivo, ter da je uvedba 

takšnih instrumentov lahko smatrana kot nasprotujoča Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjeti. 

Kljub temu, ne bi smeli vztrajati pri tej trditvi, če se AETS le navidezno posveča CO2-

emisijam, dejansko pa si prizadeva za upravljanje prometa težko tovornih vozil v celoti, z 

namenom, da bi se preusmerilo tovorni promet iz cestnega na železniški. 

Potrebno je tudi poudariti, da je Komisija v predlogu za dopolnitev Direktive o Eurovinjeti185 

navedla, da bo »dodatno pregledala splošno Direktivo o Energetskem Davku, da bi 

zagotovila boljšo ponazoritev ciljev EU iz področja podnebnih sprememb in energije. Kljub 

temu in če pridobljeni rezultati ne bodo zadovoljujoči do konca leta 2012, bo Komisija 

presodila ali je potrebno Direktivo dodatno pregledati iz vidika dajatev za težka tovorna 

vozila, tako, da ne bi Državam Članicam preprečevala, da v cestnine vključijo element 

CO2.« Komisija namreč smatra, da Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti Državam Članicam 

prepoveduje vključitev CO2 elementa v cestnine, kot to določa Direktiva. Menimo, da bi v 

primeru, da bi Države Članice prevoznikom obračunale dajatevo na podlagi CO2 v obliki 

kateregakoli instrumenta razen cestnine – ali sistema za trgovanje z emisijami kot je npr. 

AETS – Komisija verjetno sklenila, da to pomeni neučinkovitost Dopolnjene Direktive o 

Eurovinjeti. 

                                                  
185 COM(2008) 436 konec. 



 

99/154 

V. AETS v luči Sheme Trgovanja z Emisijami EU 

Kljub temu, da AETS, kot je ugotovljeno v ALBATRAS-raziskavi, ni pretirano nasproten 

predpisom o trgovskih sistemih, ki so razviti na mednarodnem in evropskem nivoju, pa je 

kljub temu neskladen z splošnimi odločitvami in načeli, ki so bila sprejeta v olajšavo 

bremen operaterjev, ki delujejo na kateremkoli trgovskemu sistemu. 

V primeru, da se države, vpletene v Zurichški Proces, odločijo za vključitev sektorja cestnih 

prevozov v STI EU, morajo spoštovati vse predpise in načela, ki so v njem zajeta. Sistem 

mora biti še posebej zasnovan tako, da je cenovno in okoljevarstveno učinkovit, v skladu z 

pomembnimi kriterijimi in načeli iz normativne ureditve EU STI in, posledično tudi 

mednarodne ureditve. 

Če ne pride do zgornje vključitve, mora AETS kljub temu izpolnjevati oboje, tako predpise  

v okviru ESD in pomembna načela iz mednarodne ureditve – ki tvorijo okvir za delovanje 

vseh regionalnih shem. 

1. Trenutno razviti tokovi AETS, glede na predpise na mednarodnem nivoju 

AETS deluje neskladno z predpisi UNFCCC in z Kjotskim Protokolom, ki določajo, da je v 

razvoju politike podnebnih sprememb izrednega pomena zmanjšanje resnih posledic za 

gospodarstvo, pri čemer je potrebno najti rešitev za prilagoditev pričakovanim posledicam 

ukrepov, ohranjati močno in trajnostno gospodarsko rast ter pri tem upoštevati razlike v 

gospodarski strukturi različnih držav, ki so zajete v sheme. Poleg tega AETS na noben 

način ne omenja vprašanj, ki se nanašajo na posebnosti določenih držav, kot so države 

brez izhoda na morje, tranzitne in obrobne države. 

AETS spada v definicijo mehurčne sheme. Takšna shema bi morala vnaprej navesti 

različne stopnje emisij, ki pripadajo vsakemu članu te sheme, ter pri tem upoštevati razlike 

med državami ali pa vsaj določiti pravila za njihovo kalkulacijo; AETS instrument tega ni 

storil. 

Poleg tega tudi ne vsebuje predpisov, ki bi omogočali cestno prometnim operaterjem 

investirati v projekte v skladu z JI in CDM mehanizmi, in posledično izkoristiti izdajanje in 

trgovanje Kjotskih enot (ta možnost je predvidena v Direktivi 2003 in v Novi Direktivi. Ne 

pozabite, da čeprav trgovski sistem letalskega sektorja ne spada v obveznosti Strank 

Kjotskega Protokola, pa kljub temu načrtuje to možnost). 

Do sedaj za koncept AETS ni bilo podano nobeno pravilo, ki bi povezovalo državne registre 

in mednarodne transakcije zapise (MTZ). Ustanovitev takšne povezave je v skladu z 

Kjotskim Protokolom zavezujoča dolžnost, ki je potrebna za pregled skladnosti vsake 

predložene transakcije v okviru mednarodnih predpisov. 

2. Trenutno razviti tokovi AETS, glede na predpise na evropskem nivoju 

Uvedba trgovskem sistema za cestni transport ne upošteva dejstva, da se je Komisija 

odločila, da ne bo uvedla takšnega sistema za ta sektor, če bi bilo dokazano da bi v 
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primeru cestnih prevozov to pomenilo velike upravne stroške, oz. bi predstavljalo velike 

stroške za operaterje ter bi vplivalo na notranji trg. V okviru ESD so bile na voljo druge 

možnosti, ki so sposobne proizvesti enake koristi za okolje z nižjimi stroški. 

Predvidena uvedba AETS ne upošteva dejstva, da lahko v skladu z ESD vsaka Država 

Članica definira in uvede politike ter ukrepe za omejevanje emisij Sektorjev, ki niso Zajeti v 

ETS. 

Koncept osnutka AETS ne predvideva sistema, ki bi temeljil na uvedbi strožjih standardov, 

kot je določeno v EU, pri čemer bi pomagali prevoznikom med samim postopkom 

usklajevanja, in ki bi bili pravičnejši ter tako politično kot ekonomsko sprejemljivi. 

V nadaljevanju koncept AETS ne predvideva obdobja, kot je obdobje prvih osmih let 

uvedbe STI EU, med katerim lahko Države Članice svobodno določajo svoje zgornje meje 

in same izbirajo njihov način razdelitve. Zato AETS v praksi ne more zagotoviti, da bo 

sistem ponazoril zgornje značilnosti in hkrati operaterjem pomagal v izpolnjevanju zahtev 

sheme, kot to zahteva Kjotski Protokol. 

Kljub izkušnjam EU, na podlagi katerih je jasna potreba po decentraliziranem trgovskem 

sistemu za prvi dve obdobji trgovanja, z namenom, da bi Državam Članicam zagotovili 

določeno fleksibilnost, razvoj decentraliziranega sistema ni bil upoštevan kot edina 

izvedljiva možnost v okviru AETS. 

Izbrani način razdelitve v okviru AETA, tj. avkcijski način, načeloma ni v neskladju z 

izbirami STI EU zaradi sledečega: 

 Za obdobje prvih osmih let po uvedbi STI EU, se ni smatralo, da je stroškovno 

učinkovito in politično sprejemljivo za podjetja, ki do takrat niso plačevala nobenega 

davka za onesnaževanje. Za prva leta po uvedbi sistema za določene sektorje, če je 

edina izvedljiva možnost še vedno svobodna izbira načina razdelitve, in če se 

dokaže, da je bila takšna izbira nedavno realizirana tudi glede na letalski sektor. 

 Celo v zrelem obdobju STI EU, kot je npr. tretje trgovsko obdobje, izključno avkcijski 

sistem ni bil izbran kot ustrezna možnost, razen v sektorjih, kjer se je dokazalo, da se 

da stroške dovolilnic prenesti na potrošnike, kar pa ne velja za sektor cestnega 

prometa in za vse druge, razen energetskega sektorja, v skladu z strogo 

gospodarsko presojo, realizirano na evropskem nivoju.186. Zaradi tega bo v 

naslednjem obdobju usposabljanja STI EU večji del dovolilnic še naprej razdeljen 

                                                  
186 Pravzaprav, npr. medtem ko imajo električne industrije neposredno trgovinsko povezavo z končnimi potrošniki 

njihovih proizvodov in lahko za bistveno zmanjšanje stroškov avkcijskega sistema samo povečajo cene 
elektrike za znesek, ki je enak stroškov nabave emisijskih dovoljenj, medtem ko cestni prevozniki nimajo 
takšne neposredne povezave z končnimi potrošniki blaga, ki ga prevažajo, oz. z končnimi kupci tega blaga. 
Kot posledica tega, nimajo nobene moči, da bi lahko vplivali na končno ceno. 

To je deloma tudi zaradi dejstva, da so le drugi člen v distribucijsko verigi in imajo zaradi tega opravka le z 
proizvajalci, ter precej z manj z prodajalci na drobno, ali cello na debelo. Zato bi cestni prevozniki lahko na trg 
prenesli povečane stroške CO2, za kar bi bila potrebna dvo-fazna transakcija, saj odločitev o dvigovanju cen ni v 
rokh veleprodajalcev ali prodajalcev na drobno. Ta postopek bo potreboval veliko časa, prevozniki pa so ob tem 
nemočni. 
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brezplačno. Merilo uspešnosti bi dejansko predstavljalo ravnotežje med okoljsko in 

cenovno učinkovitostjo. 

V nasprotju z Direktivo 2003, AETS Državam Članicam ne zagotavlja fleksibilnosti, ki je 

potrebna za pomoč in podporo operaterjem, kot je npr. možnost začasne izključitve 

nekaterih posameznikov in dodelitev dodatnih dovolilnic določenim operaterjem v primeru 

višje sile. 

AETS, v nasprotju z Novo Direktivo in Letalsko Direktivo, ne predvideva odstopanj ali niti 

najmanjših izjem, kar bi pomagalo manjšim emitentom, ki se soočajo z mnogo večjimi 

odtegljaji kot veliki operaterji. 

Poleg teg AETS v nasprotju z Letalsko Direktivo, ne predideva t.i. »pravičnih izjem« iz 

sistema emitentov, ki potujejo po potej najbolj oddaljenih regij. Če je v skladu z predpisi 

Kjotskega Sporazuma ter Uvodno Izjavo 33 in 4.odstavkom 30.člena Letalske Direktive 

pomembno, da se v državah, ki so precej odvisne od zračnega transporta, upošteva 

strukturno odvisnost od letalstva, ter da je potrebno ublažiti ali celo odstraniti vse težave 

dostopnosti in konkurenčnosti, tipične za te oddaljene regije, potem bi moralo enako 

vodilno načelo veljati v primeru sektorja cestnih prevozov. 

Ponovno v nasprotju z Novo Direktivo in Letalsko Direktivo, pri pregledu AETS konceptov 

izziv predstavlja nerešena tema selitve virov CO2, kar omogoča Državam Članicam, da 

operaterjem, ki so izpostavljeni temu tveganju, dodelijo brezplačne dovolilnice, čepraj je to 

pomembna tematike AETS, ki velja le za alpske države oz. le za alpski lok B+. 

V nasprotju z STI EU, AETS ne določa posebne rezerve dovolilnic za potrebe novih 

prišlekov ali obstoječih operaterjev, ki želi razširiti svoje poslovanje. 

Na koncu, in v nasprotju z Letalsko Direktivo, AETS v njegovi trenutni obliki operaterjem ne 

omogoča možnosti nakupa dovolilnic iz industrijskih obratov, ki so zmanjšali svoje emisije 

in kjotske enote (pri tem je potrebno poudariti, da je bila ta odločitev sprejeta, čeprav 

emisije mednarodnega letalskega prometa niso del dolžnosti Držav Članic po Kjotskem 

Protokolu). 

B. Skladnost AETS z mednarodnim pravom  

I. Skladnost z pravom WTO  

1. Skladnost z GATT in drugimi sporazumi o prosti trgovini 

Ko AETS analiziramo iz vidika prava WTO, kar se zadeva GATS, GATT in prosto-

trgovinskih sporazumov, veljajo enake ugotovitve za ACE. Zato se nanašamo na razlage, 

podane za ACE. AETS, prav tako kot ACE, vključuje maksimalno kvoto prekoalpskih poti 

TTV. Ko se dosežejo meje kvot, bo preko glavnih prekoalpskih prometnih poti dovoljen le 

železniški način prevoza. Zato lahko dosežena kvota, zastavljena v okviru AETS, vodi do 

nesporedne dolžnosti pretovarjanja blaga iz cestnega na železniški promet. Kot je 

prikazano zgoraj za ACE, v skladu z odborom WTO obstaja tveganje, da je lahko takšna 
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nesporedna dolžnost smatrana kot nasprotujoča načelu tranzitne svobode iz 2.odstavka V. 

člena GATT.187 

Poleg tega morajo biti obračunane AETS dajatve smatrane kot neskladne z zahtevami iz 

3.odstavka V. člena GATT, saj se ne morejo smatrati kot prometne dajatve in niso 

sorazmerne z stroški opravljenih storitev. AETS dajatve morajo torej biti utemeljene z 

izjemo GATT. 

2. Utemeljitev v okviru XX. člena GATT 

Kot je prikazano v primeru ACE188, je možna utemeljitev AETS-a v okviru XX. člena (b) ali 

(g) GATT, če se lahko dokaže, da gre za učinkovit ukrep za doseganja ciljev politike. Poleg 

tega bi morale države, ki želijo uzakoniti AETS, dokazati, da na voljo ni boljše rešitve kot je 

določanje kvot. Zato je lahko eventualno neskladje AETS z uredbami o tranzitni svobodu v 

okviru GATT utemeljeno le na podlagi znanstvene analize, ki dokazuje, da ima AETS v 

primerjavi z drugimi instrumenti, kot je cestnina, ki ne deluje na osnovi kvot, veliko 

prednost. Dvomi o sorazmernosti AETS so torej zrcaljeni na nivoju GATT. Če poglobljena 

analiza lahko kljub temu prinese zaključne dokaze o večji učinkovitosti AETS, je možna 

utemeljitev iz XX. člena (b) ali (g) GATT. 

II. AETS v luči Alpske Konvencije in Prometnega protokola 

Kot smo podrobneje navedli v primeru ACE, so cilji AETS podobni ciljem Alpske 

Konvencije, vendar pa pri AETS-u obstaja tveganje prekomernega naplačevanja, čemer se 

je potrebno izogniti z namenom, da bi se spoštovala načela iz Prometnega Protokola (še 

zlasti načela o lojalni konkurenci različnih prevoznih načinov, ekonomsko sprejemljivih 

stroškov in načela onesnaževalec plača). 

III. Skladnost AETS z EU-Švicarskim Prometnim Sporazumom 

V okviru AETS, bi uvedba kvot ter nove dajatve tranzitnega prometa v Švici potekala 

podobno kot v primeru implementacije ACE. EU-Švicarski Prometni Sporazum izključuje 

enostransko uvedbo kvot. Poleg tega Sporazum določa maksimalne zneske dajatev za 

cestni tranzitni promet preko Švice; dajatev TTV v Švici je 290 CHF, kar je manj od zneska, 

ki ga je določil Skupni Odbor in ki znaša 325 CH. AETS dajatve bi morale spoštovati 

zgornjo mejo, če želijo biti skladne z EU-Švicarskim Prometnim Sporazumom. 

IV. Skladnost AETS z ECMT-režimom 

Ker so v AETS predvidene kvantitativne omejitve alpskih prehodnih pravic, ne moremo 

zanemariti podatka, da pridobljena tranzitna dovoljenja CEMT ne bodo mogla biti 

uporabljena, ter da bo prevoznikom iz Držav Članic CEMT onemogočen cestni dostop do 

zajetega območja zaradi pomanjkanj CO2-dovolilnic, pri čemer bodo ostali brez izvedljive 

                                                  
187  Cfr. 3.Dela  Poglavje 3 B. I. 1. 
188  Cfr. 3.Dela  Poglavje 3 B. I. 2. 
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alternativne transportne možnosti. Zaradi tega obstaja možnost neskladja AETS in CEMT 

režima. 

C. Doslednost  AETS z državnimi zakoni Sodelujočih Držav 

I. Avstrija 

1. Svoboda poklica in utemeljitev njenih omejitev 

Sklop uporabniških pravic z CO2-emisijskimi dovolilnicami načeloma legitimira državni cilj 

varstva okolja (Sekcija 1 Ustavnega Akta o zaščiti okolja). Kljub temu je ustreznost AETS 

dvomljiva, saj se sistem potrdil nanaša le na tranzitne koridorje alpskega loka B+ in ne na 

vse alpske prehode, kot je navedeno zgoraj189, to pa lahko vodi do daljših obvoznih poti, 

kar bi še povečalo količino CO2-emisij. Če se pri utemeljevanju ustreznosti AETS 

sklicujemo na cilje upravljanja zmogljivosti in varstva okolja na splošno (zmanjšanje hrupa 

in drugi načini zmanjšanje onesnaženosti), potem je vprašljiva pravilnost instrumenta zaradi 

pričakovanega povečanja CO2-emisij zaradi obvoza, še zlasti če upoštevamo globalne 

posledice CO2. 

Poleg tega in kar se zadeva svobode poklica, je dovolj, da se sklicujemo na ACE model. 

Potrebno je upoštevati nove prevoznike in prepoved tržnih cen, ki imajo »zaplembeni 

učinek«. 

2. Zavezanost k načelu ne-diskriminacije   

Ker bi predvidena uvedba koncesijskega sistema AETS veljala le na omejenemu št. poti in 

potovanj, zahteva neenakost v obravnavanju operaterjev posebno utemeljitev. Načeloma 

so varstvo okolje, upravljanje zmogljivosti in razvoj rabe železnice na alpskih tranzitnih 

poteh dovolj dober razlog, ki opravičuje neenako obravnavanje v korist javnih interesov. 

Kljub temu pa nas skrbi dejstvo, da bo uvedba AETS veljala le za omejeno št. poti in 

potovanj; prevoznik, ki potuje po odgovornih cestah preko Glavne Alpske Linije bo moral 

nabaviti potrdila, prevoznik, ki kroži po istih cestah, vendar pa ne prečka linije, pa ne. Težko 

je utemeljiti takšno neenakost v obravnavanju prevoznikov. Omejitev na alpski lok B+ lahko 

še dodatno poveča CO2-emisije zaradi preusmeritve obvoza in postavlja v dvom 

objektivnost tega instrumenta. 

Če bi uspeli premagati te ovire, bi morali zagotoviti, da definirana omejitev zmogljivosti 

AETS temelji na objektivnih stališčih. 

3. Možni spori z zakonodajnimi akti   

Dolžnost prevoznikov, da nabavijo potrdila o CO2-emisijah potrebuje pravo podlago, saj 

Zvezni Cestni Zakon običajno jamči javni dostop do zveznih, ter tudi do regionalnih in 

zasebnih cest; v nasprotnem primeru sistemi kot je AETS, ki omejujejo pravico dostopa, 

kršijo to garancijo. 

                                                  
189 Glejte Poglavje 2 A. I. 1.dela. 
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II. Francija 

1. Zavezanost k ustavnem pravu  

Pravna analiza ACE je enaka kot v primeru AETS, razen v sledečem: 

 kar se zadeva ustavnega načela enakosti, se točka, ki se nanaša na izjeme 

lokalnega in regionalnega prometa, ne nanaša na AETS, saj ta sistem te možnosti ne 

predvideva (tj. »Enakost glede na izjeme instrumenta«) in niso potrebne zaradi 

odvisnosti od razdalje. 

2. Skladnost z pomembnimi zakonodajnimi akti   

a) Cestni Zakonik  

Pravna analiza ACE je ponovno identična analizi v primeru AETS. 

b) Carinski Zakonik  

Razumemo, da se AETS nanaša le na določene cestne odseke in na določene prehodne 

točke. Glede na informacije iz te faze in za področja omrežja, ki se nahajajo na fracoskem 

ozemlju in so predmet AETS-a, ne smemo pozabiti, da bodo nekateri odseki predmet tako 

francoske Eko Takse kot AETS dajatev.190  

Kljub temu, in ker Francoska Eko Taksa ni smatrana kot infrastrukturna dajatev v smislu 

Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, menimo, da ni težav zaradi združljivosti AETS in 

francoske Eko takse. Če pustimo ob strani vprašanje skladnosti AETS z Dopolnjeno 

Direktivo o Eurovinjeti, bi lahko bile dodatno uvedeni obe cestnini.191 

 

                                                  
190 Še posebej se tukaj nanašamo na naslednje Sekcije omrežja francoske Eko Takse. (kot je razvidno iz 

zemljevida, ki se nahaja na naslednji povezavi: http://cartelie.application.developpement- 
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Bande_Decret_ScanIGN&service=DGITM): del odseka N90 med 
Albertvillom in Moutiers, ter del N85 medtem Grenoble in Gapom. 

191 Dejansko je v skladu z francosko vlado, francoska Eko Taksa smatrana kot dajatev infrastructure, ki bi torej 
pomenila, da ste lahko dodatno uvedeni obe cestnini. Poleg tega je Francosko Ministrstvo v enem od 
dokumentov, ki so dostopni javnosti na področju javnih razpisov, izbral operaterja, ki bo financiral, izgradil, 
vzdrževal in upravljal sistem naplačevanje francoske Eko Takse, izjavilo, da Direktiva določa, da morajo 
zneski francoske Eko Takse temeljiti na načelu povračila infrastrukturnih storškov. “Natančneje, to pomeni, da 
so prihodki limitirani na skupne stroške izgradnje, upravljanja, vzdrževanja in razvoja omrežja, ki je predmet 
obdavčite” (francosko Ministrstvo za Okolje, Trajnostni Razvoj in Morje, standardna pogodba  o storitvah 
pooblaščenih cestninskih družb (Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la Mer, Service 
de l’Administration générale et de la Stratégie, Mission Tarification, Contrat type de prestation de services à 
conclure avec les SHT, programme fonctionnel SHT; [2010]). Ta položaj je jasen tudi v parlamentarnih 
dokumentih, ki se nanašajo na zakon za uzakonitev francoske Eko Takse: trenutna “Direktiva o Eurovinjeti”-
določa, da znesek dajatve temelji na načelu povračila infrastrukturnih stroškov.  Natančneje to pomeni da so 
skupni prihodki omejeni na skupne stroške izgradnje, upravljanja, vzdrževanja in razvoja obračunanega 
omrežja. Dejansko uporabljen vrednost je 12 stotinov na kilometre; ta znesek je manjši od avtocestnih cestnin 
v okviru koncesije, kjer je izključeno 17 stotinov v konceptu DDV. (Rapport fait au nom de la Commission des 
finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (št.2824) 
par M.Gilles Carrez, Rapporteur Général, priloga št.16, M.Hervé Mariton, Rapport special).  
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Poleg tega uvedba AETS na omrežju, ki je predmet javno-zasebne pogodbe o partnerstvu 

in ki se nanaša na francosko Eko Takso, lahko zahteva dopolnitev zaradi tehničnih 

razlogov (npr. za namestitev interoperabilnih mehanizmov). 

3. Dopolnitve koncesij javnih storitev  

AETS bi se najverjetneje uvedel na cestne odseke, ki so predmet koncesij javnih 

storitev.192 Zaradi tega velja za AETS enaka pravna analiza kot v primeru ACE. 

4. Možni spori z dvostranskimi sporazumi  

Ponovno se sklicujemo na pravno analizo iz primera ACE. 

III. Nemčija 

Zaradi svoje odvisnosti od razdalje, ki je prevožena v Alpski Regiji, bi uvedba AETS 

vplivala na pogoje za uporabo tistih odsekov nemškega cestnega omrežja, ki so zajeti v to 

področje in ki so torej lahko plačljivi. 

Podobno kot pri ugotovitvah iz primera ACE, pravna analiza AETS-a ne prikazuje bistveno 

nepremostljivih neskladij z predpisi državnega nemškega prava; kljub temu pa je vprašljivo 

ali lahko AETS izpolni vse zahteve načela sorazmernosti. 

1. Svoboda poklica in utemeljitev njenih omejitev 

Ker gre za instrument upravljanja rabe cest  za prevoz blaga, AETS vpliva na svobodo 

poklica prevoznikov – na najmanj strogem – nivoju poklicne prakse. V namen skladnosti z 

Osnovnim Zakonom, kot je omejitev na 1.odstavek 12.člena GG, je potrebna pravna 

podlaga, ki mora temeljiti na javnem interesu in ki mora spoštovati načelo sorazmernosti. 

Pojavijo se tudi dvomi ali je AETS dokazano ustrezen, potreben in pravilen ukrep, ki pa so 

v osnovi enaki dvomom iz prava EU, na katerega se sklicujemo.193 

2. Zavezanost k ustavnem načelu enakosti 

Menimo, da bi bil predviden način uporabe AETS-a nasproten z načelom enakosti 

(1.odstavek 3.člena 1 GG). Neenako obravnavanje izhaja predvsem iz omejitve na alpski 

lok B+ in na razliko med pravilom križanja Glavne Alpske Linije, glede na dejstvo, da so 

nekatere poti na določenih nemških avtocestah plačljive, druge pa ne, čeprav gre za enako 

časovno obdobje uporabe ceste ter za enako vrsto vozil. Zaradi globalnih posledic CO2-

emisij menimo, da so možnosti za utemeljitev neenakega obravnavanja skorajda enakih 

situacij zelo majhne. 

                                                  
192  Poleg koncesij javnih storitev, ki vključujejo predora Mont-Cenis/Fréjus in Mont Blanc, kot tudi obalno cesto 

Ventimiglia, ni moč izključiti dejstva, da bo AETS veljal na drugih gorskih delih omrežja, ki so predmet 
koncesije javnih storitev, kot sta avtocesti A41 in A43.  

193 Glejte zgornje Poglavje 2 A. I 4.Dela. 
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3. Spori z državno zakonodajo iz področja prometa 

Kot ACE, tudi AETS ni v skladu z Zveznim Avtocestnim Aktom, v skladu s katerim lahko vsi 

uporabljajo zvezne ceste v okviru predanosti in prometne zakonodaje, brez da bi za to 

potrebovali predhodno potrdilo. AETS prav tako nima pravne podlage v Zveznem 

Cestninskem Aktu, saj nemško pravo zaenkrat še ne predvideva takšnega instrumenta za 

upravljanje prometa TTV. 

4. Možni spori z dvostranskimi sporazumi  

Iz tega vidika, se porajajo enaka tveganja kršitve dvostranskih sporazumov na področju 

cestnega transporta v primeru ACE, saj bi bil tujim prevoznikom, ki imajo dvostranske 

dovolilnice, v primeru pomanjkanja AETS potrdil, onemogočen cestni dostop. 

IV. Italija 

Meja dovolilnic emisij, s katero se lahko v določenem obdobju trguje, je v neskladju v 

italijanskim pravnim sistemom, saj omejuje svobodo gibanja preko državnih mej (glejte 16. 

in 41. člena Ustave) in bi bila lahko sporna v gospodarskimi pravicami izkoriščanja 

infrastrukture koncesionarjev, kot je dogovorjeno v pogodbenih sporazumih. 

Omejena veljavnost dovolilnic je še eden od elementov, ki niso v skladu v italijanskim 

pravnim sistemom.194  

Tukaj se pojavi podobnost primeru ACE, kjer je njegovo vnaprej določeno število tržnih 

emisijskih dovolilnic v nasprotju z 44. členom Zakona 298/1974.195 

Uvedba AETS lahko negativno vpliva na svobodo gibanja v Italiji, ki jo zagotavljajo nekateri 

dvostranski sporazumi, ki jih je Italija sklenila z drugimi državami. 

Poleg tega mora biti AETS v koordinaciji z trajanjem dovolilnic, ki je navedena v 

dvostranskih sporazumih. Prevoznikom, ki so dobili dovoljenja za prečkanje italijanskega 

ozemlja v skladu z pogodbo, ne bi smel biti onemogočem prehod ozemlje zaradi 

pomanjkanja emisijskih dovolilnic. 

Na koncu je potrebno poudariti še podatek, da se iz vidika AETS, kot izvedljivi državni 

primerjalni okvir, lahko smatrajo italijanski predpisi o uvedbi Kjotskih predpisov in direktive 

STI EU. Z sprejemom Zakona št. 120/2002, je italijanska vlada ratificirala in izvršila Kjotski 

Protokol, z uredbami z zakonsko močjo št. 216/2006 in 51/2008 pa je v celoti uvedla tudi 

Direktivi 2003/87/EC in 2004/101/EC. Poleg tega, italijanski Zakon št 166/2009 predvideva 

uvedbene ukrepe Letalske Direktive.  

                                                  
194 Glejte Določitev Oblasti, ki je pristojna za Konkurenco: Cfr. Sklep št. 17069 z dne 26.julija 2007, na podlagi 

katerega je Oblast nasprotovala odločitvi družbe Autostrade S.p.A. da le ta določi omejeno časovno veljavnost 
Viakartic. Postopek je bil sklenjen po izjavi koncesionarja, da iz kartic umakne datuma roka veljavnosti. 

 
195 Glejte zgornje Poglavje 3 C. IV 3.dela. 
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Z sprejetjem zgoraj omenjenih zakonov in uredb, je Italija v svoj državni okoljevarstveni 

sistem uvedla vsa načela in predpise, ki so predvideni na mednarodnem in EU nivoju 

(analizirani v 1 F Poglavju 2.Dela). 

Splošen zaključek je, da so iz vidika državnih predpisov za uvedbo tovrstnih sistemov, 

veljavni vsi dvomi, ki se zadevajo skladnosti AETS z ustreznim pravnim okvirjem, opisanom 

v 1 A Poglavju 4. Dela. 

V. Slovenija 

V Sloveniji ne obstaja pravni instrument, ki bi neposredno urejal CO2-emisije na področju 

cestnega prometa in še zlasti alpskih prehodnih poti. Prav tako ne obstaja instrument za 

onesnaževalce z CO2-emisijami na področju prometa. Še več, spodbude kot so povračilo 

trošarin za dizelsko olje pripomorejo k CO2-emisijam in ne k njihovem zmanjševanju 

(dolžnost, sprejeta v Kjotskem protokolu).196  

Po drugi strani se Slovenija dobro zaveda, da se mora količina CO2-emisij zmanjšati tudi v 

prometnem sektorju. AETS, kot tržno temelječi instrument, je ena od možnih rešitev za 

izpolnjevanje ciljev slovenske prometne politike – tj. zmanjšanje CO2-emisij. Glavna ideja 

temelji na industrijskem CO2 trgovskem sistemu, ki bi lahko bil realiziran v Sloveniji. Kljub 

temu, bi AETS sistem predstavljal dvojno obremenitev, če bi istočasno ostal v veljavi 

sistem dovolilnic za mednarodni transport. V skladu 102. členom Cestno Prometnega Akta, 

mora imeti tuj prevoznik dovoljenje za prevoz blaga. To velja tudi za prevoznike z sedežem 

v EU, kadar prevažajo blago iz tretjih držav. Edina izjema so mednarodne (dvostranske) 

pogodbe. Dovolilnice so upravna dovoljenja, ki niso prenosljive in se jih ne sme tržiti. Njihov 

namen je omejiti število tovornjakov na cesti. Njihova posledica pa je, med drugim, tudi 

omejitev CO2-emisij. To sicer ni njihov edini cilj, zgolj neposredna posledica. Posredna 

posledica je omejeno število tovornjakov, vendar pa to ne velja za kilometre, ki jih 

prevozijo.  

AETS je bolj neposredna oblika pravnega instrumenta, ki dejansko poveča CO2-emisije. 

Kot takšen, bi moral uzakoniti določene omejitve/bremena in vplivati na svobodo 

poslovanja (74.člen slovenske Ustave), poleg že veljavnih omejitev (kot je omenjeni sistem 

dovoljenj, omejitev na podlagi časa, še zlasti ob koncih tedna in sredi turistične sezone, 

itd.). 

Kljub temu so lahko upravičene omejitve, ki izhajajo iz načela ne-diskrminacije197. 

Ustreznost AETS sistema se dotika še ene ustavne pravice: zdravo življensko okolje. Zato 

je potrebno najti pravo mejo med medsebojno povezanostjo ustavnih pravic. Spori med 

ustavnimi pravicami so predmet preizkusa sorazmernosti, ki prav tako temelji na predpisu 

                                                  
196  Zaradi splošne predstave, je potrebno omeniti tudi primerjalno železniški statistiko; ocenjeno je, da lahko 

ustrezen razvoj železniške infrastrukture in železniških storitev zmanjša emisije CO2. Trenutno so CO2-emisije 
cestnega prometa veliko višje (88.79 milijonov ton) glede na železniški promet (4.84 milijonov ton). Slovenska 
Vlada se dobro zaveda, bi lahko ustrezen razvoj železniške infrastructure zmanjšal CO2-emissions za 12 
miljonov ton leton, tj. 182 milijonov ton do leta 2020, kar pa je enako 7% redukcije GHG.   

197 Glejte zgornje Poglavje 2 A. II 4.Dela. 
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ne-diskriminacije. Zato je potrebno določiti ali bi bil AETS sistem lahko uveden istočasno s 

preostalimi sistem in, če je tako, ali bi vsi sistemi skupaj prestali preizkus sorazmernosti ter 

zadovoljili kriterije ustreznosti in potrebnosti. Menimo, da je varstvo okolja dovolj 

pomemben razlog, saj prevlada nad osebnimi in ne-gospodarskimi pravicami, ki pa 

prevladajo nad gospodarskimi pravicami. Slovenija je iz političnega stališča prav tako 

zainteresirana za uvedbo tržno zasnovanih instrumentov, kot to predlaga EU (kot je shema 

trgovanja z emisijami) ter v okviru širše gospodarske strategije, v tem primeru sprejema 

stališče EU. 

Slovenski sistem dovolilnic, ki je opisan zgoraj (pod ACE)198 si ne prizadeva za isti cilj kot 

AETS. To je precej pomembno za utemeljitev različnih (dvojnih ali večkratnih) ukrepov, ki 

so istočasno veljavni za posamezne prevoznike. Slovensko Ustavno Sodišče je sprejelo 

večje število odločitev o svobodi poslovanja, ter ukrepov, ki jo omejujejo. Ukrepi so 

upravičeni le, če so (i) (smiselno) sorazmerni, v skladu z 2.členom Slovenske Ustave 

(načelo pravne države), kar pa vsebuje preizkus (ii) potrebnosti, (iii) ustreznosti za 

doseganje zadanih ciljev in (iv) legitimnosti cilja. To pomeni, da mora biti doseženo 

sorazmerje med zadanim(i) ciljem/i in omejitvijo posameznikovih pravic. Preizkus je precej 

strog, saj velja tudi za utemeljitev človekovih pravic. V skladu z drugim odstavkom 74. 

člena Slovenske Ustave, je ukrep utemeljen le, če gre za doseganje cilja, ki je v interesu 

javnosti. To je seveda precej nekonkretno in nam ne ponuja natančnega odgovora: kljub 

temu pa je iz sodne prakse Ustavnega Sodišča razvidno, da lahko utemeljitev v korist 

javnosti sloni na zelo različnih razlogih. zato je pomembno omeniti, da je javni interes kot 

cilj že definiram v samem statutu. Ko je javni interes (varstvo okolja) definiran v statutu, 

lahko služi za utemeljitev ukrepov. 

Še eno pomembno vprašanje je ali sta lahko dva različna instrumenta, ki veljata za isto 

področje in v enakem časovnem obdobju, oba utemeljena. Odgovor, čeprav delni, lahko 

najdemo v večih odločitvah Ustavnega Sodišča.199 Neposrednega odgovora nismo našli. 

Število ukrepov (z dvojno ali večkratno obremenitvijo) samo po sebi ni razlog za kršitev 

preizkusa sorazmernosti. Oba (vsi) ukrepa/i morajo biti gledani kot celota – tj. kot en sam 

instrument – z namenom, da bi se preko preizkusa utemeljitve instrument lahko ocenil kot 

sorazmeren, potreben, ustrezen in legitimen. 

VI. Švica 

Švicarska zakonodaja je pripravljena na uzakonitev instrumenta o prehodu cestnega 

tovornega prometa na želeniški. Zato obstaja tudi ustavna podlaga. 

Na podlagi parlamentarne akte, 6.člen GVVG služi kot pravna podlaga za uzakonitev 

prehodnega sistema za alpski prehodni promet. Uvedba AETS bi torej sprožila zahtevo po 

                                                  
198  Trenutno ne obstaja obveznost licence za Države Članice za promet znotraj EU. Zahteva po licenci za prevoz 

blaga med Državami Članicami se nanaša le na tretje države. 
199  OdlUS III, 63, U-I-92/93, Uradni List RS, Št. 40/94; OdlUS III, 98, U-I-154/94, Uradni List RS, Št. 69/94; OdlUS 

V, 38, U-I-67/95 of 4.4.1996, OdlUS X, 54, U-I-293/89, Uradni List RS, Št. 28/2001. 
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dopolnitvi tega zakona. Dopolnjeno zakonodajo bi Parlament lahko sprejel v enaki akti, kot 

je potrebna za pravno podlago AETS-ja. 

Poleg tega bi bila v primeru, da že obstoječe PTTV skupaj z AETS dajatvmi presegajo 

maksimalni znesek, ki ga je odločil Skupni Odbor, potrebna nova pogajanja EU-

Švicarskega Prometnega Sporazuma. 
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Poglavje 3: Tabela stopenj pravne (ne)skladnosti 

Kot pri drugih instrumentih, so tudi v primeru AETS vidne neskladnosti zaradi predvidene 

omejitve na alpski lok B+, kot tudi zaradi predpisa o prečkanju Glavne Alpske Linije. Vse to vpliva 

na splošno skladnost instrumenta z osnovnimi načeli najvišje stopnje po pravu Evropske Unije, 

mednarodnem pravu in po državnih zakonih. Zato jih obravnavamo posebej glede na obliko 

klasifikacije neskladij v spodnji Tabeli stopenj, saj bi sicer izgubili funkcijo vizualne primerjave, 

glede na to, da morajo biti neskladja navedena na stopnji 5 vsake Tabele stopenj. 

Poleg tega uvedba vsakega instrumenta zahteva pravno podlago. Če le ta ni na voljo, se to ne 

smatra kot neskladnost, temveč le kot predpogoj za uvedbo instrumenta. 

1. Pravo Evropske Unije 

AETS Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
Instrument je 

skladen z 
pravom EU 

Instrument ni 
skladen z 

nezavezujočimi 
akti (npr. z Belo 

Knijgo) 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

sekundarnega 
zakona 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

sekundarnega 
zakona 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnim  

zakonom (TEU 
in PDEU) 

Pravna 
skladnost z 
pravom EU 

 x x x x 

Domnevno neskladje AETS z primarnim pravom EU je posledica dvomov glede načela 

sorazmernosti, še zlasti kar se zadeva potrebnosti AETS. 

2. Mednarodno pravo  

AETS Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 Instrument je 
skladen z 

mednarodnimi 
pogodbami in 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

tekočini 
diskusijami v 

organih kot so 
UNECE, WTO 

in ITF  

Instrument je 
neskladen z 

svostranskimi 
sporazumi med 
EU in Državami 

Članicami 
Zurichškega 

Procesa 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi med 
EU in Tretjimi 

Državami 

Instrument je 
neskladen z 

večstranskimi 
pogodbami in 

sporazumi (npr. 
GATT, SEGP, 

ECMT)  

Pravna 
skladnost z 

mednarodnim 
pravom 

  x  x 

Domnevno neskladje AETS z GATT temelji na domnevi, da je sporazum veljaven za instrumente 

upravljanja prometa TTV, kar pa je izpodbijano. 
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3. Državni zakoni  

AETS Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
avstrijskim 

pravom 

  x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Avstrije 

    x 

 

AETS Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
francoskim 

pravom  

   x x 

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Francije 

    x 

Tabela stopenj, ki se nanašajo na pravno skladnost z francoskim zakonom, je bila zaključena na 

Stopnji 5 zaradi domnev, da (i) bi lahko prišlo do pomanjkanja dovolilnic, pri čemer pa ne bi imeli 
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prevozniki na voljo nobene zadovoljive alternative, (ii) da bi avkcijski sistem lahko v določenih 

primerih vodil do previsokih cen in/ali (iii), da na voljo ni dovolj znanstvenih dokazov, ki bi 

utemeljevali uvedbo AETS v alpski, ne pa tudi v drugih regijah. 

 

AETS Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
nemškim 
pravom  

  x  x 

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Nemčije 

    x 

Domnevno neskladje AETS z nemškim ustavnim pravom je posledica velikih skrbi v zvezi z 

načelom sorazmernosti, še zlasti kar se tiče potrebnosti AETS. Poleg tega bi lahko prišlo do 

kršitve večih dvostranskih sporazumov, če bi se tujim prevoznikom v primeru pomanjkanja CO2-

dovolilnic, onemogočil cestni dostop. 

  



 

113/154 

AETS Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
italijanskim 

pravom  

 x x  x 

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi Italije 

    x 

 

AETS Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
slovenskim 

pravom  

  x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Slovenije 
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AETS Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost s 
švicarskim 

pravom  

x     

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Švice 

   x x 

Ker je ena od strank EU, bi bili obstoječi spori z EU-Švicarsko Prometnim Sporazumom uvrščeni 

med spore Stopnje 5, kar predstavlja pomembnost tega dvostranskega sporazuma.  
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Poglavje 4: Priporočila 

Podobno kot v primeru ACE, bi uvedba AETS zahtevala dopolnitev obstoječe zakonodaje 

ter sprejem novih zakonodajnih aktov, ter prilagoditev instrumenta za premagovanje 

pravnih nesoglasij, če ni možna dopolnitev. Poleg tega morajo biti priloženi dokazi o 

sorazmernosti AETS-a, ter o razpoložljivosti zadostne in ustrezne železniške zmogljivosti, v 

skladu z zahtevami za ACE.200  

Zaradi afinitete instrumenta do sheme trgovanja z emisijami EU, je posebnost uvedbe 

AETS-a potreba po uskladitvi instrumenta z obstoječim mednarodnim in evropskim pravnim 

okvirom, ki ureja trgovanje z emisijami, saj dopolnitev teh predpisov ni ustrezna ali 

izvedljiva možnost. Pravzaprav so med spornimi predpisi še posebej izpostavljeni predpisi, 

ki se nanašajo na domačo in regionalno shemo trgovanja. Zato je edini način, da bi se 

dosegla skladnost, prilagoditev AETS-a na ta način, da bo usklajen z veljavno zakonodajo. 

Posledice so podrobneje navedene v nadaljevanju. 

A. Zahteve dokaznega bremena za uvedbo 

V namen dokaznega bremena za utemeljitev AETS, kot to določa SES, morajo Sodelujoče 

Države zagotoviti in dokazati razpoložljivost zadostne, ustrezne in dostopne železniške 

zmogljivosti. Poleg tega morajo uvedbo tega instrumenta spremljati točni dokazi njegove 

sorazmernosti in še zlasti potrebnosti. Kot dokaz slednje, je potrebno predložiti temeljito 

znanstveno analizo, ki dokazuje, da za trgovanje znotraj Unije na voljo ni drugih, manj 

strogih ukrepov, ki bi lahko v enaki meri zmanšali količino emisij in, posledično, okolju 

škodljivih učinkov, ter hkrati uravnovešali cestne zmogljivosti, pri čemer mora biti podana 

tudi znanstvena razlaga izbranega mejnika. Znanstveno je treba podkrepiti tudi izbrani 

ozemeljski obseg. 

B. Prilagoditev značilnosti instrumenta 

Potrebna je prilagoditev različnih značilnosti AETS-a, saj za nekatere od njih, kot je 

ugotovljeno v raziskavi ALBATRAS, obstaja možnost spora z osnovnimi garancijami in 

načeli pogodb EU, mednarodnega prava in ustav Sodelujočih Držav. 

Podobno kot je podrobneje opisano v primeru ACE, na katerega se sklicujemo, je potrebno 

zagotoviti dosleden način za razlikovanje med plačljivimi in brezplačnimi potmi, kot tudi 

sistematsko definicijo obsega veljavnosti AETS, pri čemer ne smemo pozabiti, da je CO2 

globalni onesnaževalec. Poleg tega je potrebno pregledati način delitve dovolilnic ter v 

izogib prekomernemu naplačevanju prevoznikov določiti previdnostne ukrepe. 

Bolj specifični vidik uvedbe AETS so potrebne prilagoditve z namenom usklajevanja z 

mednarodno in evropsko zakonodajo iz področja trgovanja z emisijami, ki bodo tudi 

podrobneje opisane v nadaljevanju. 

                                                  
200 Glejte zgornje Poglavje 5 A 3.Dela. 
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I. Način uvedbe AETS kot sistema za trgovanje z emisijami 

Za način uvedbe AETS sta na voljo dve različni možnosti, vendar pa obe zahtevata različne 

prilagoditve instrumenta. Države, ki sodelujejo v Spremljanju Zurichškega Procesa se lahko 

odločijo za vključitev prometnega sektorja v STI EU. V tem primeru ter v skladu z 24. 

členom Direktive 2003 in Nove Direktive, mora Komisija pred odobritvijo preveriti vse 

posledice takšne odločitve glede na predpise o konkurenčnosti, notranjem trgu in 

skladnostjo sistema z predpisi in načeli iz STI EU. 

Če zgornja vključitev ni odobrena, mora biti instrument prilagojen, tako da izpolnjuje 

predpise iz ESD ter pomembna načela mednarodnega pravnega okvira, ki tvorijo temelj za 

delovanje vseh regionalnih shem. Sistem bi moral biti še posebej prilagojen tako, da bi bil 

cenovno in okoljevarstveno učinkovit, v skladu z pomembnejšimi kriteriji in predpisi, ki 

veljajo na mednarodnem nivoju; idealno bi bil to okvir STI EU, saj bi se tako zagotovila 

doslednost z UNFCCC in Kjotskim Protokolom. 

Kot smo že omenili, izgleda, da je iz dejanskega stališča Komisije uvedba sistema 

trgovanja nepravilna izbira za sektor cestnih prevozov.201 V primeru da se države, ki 

sodelujejo v Spremljanju Zurichškega Procesa, kljub vsemu odločijo za uvedbo AETS,  bi 

bile zahteve ter potrebne prilagoditve instrumenta, da bi bil le ta skladen z predpisi EU, 

sledeče: 

II. Prilagoditve, potrebne za uskladitev AETS z ustrezno mednarodno in evropsko 

zakonodajo   

V prvih letih uvedbe AETS bi bilo bolj logično izbrati način brezplačne delitve kot glavni 

način delitve, pri čemer bi lahko Države Članice uvedle možnost avkcije le za določeno 

količino dovolilnic. Kar se zadeva načina brezplačne delitve, je merilo uspešnosti 

ravnovesje med okoljsko in cenovno učinkovitostjo, saj – vse dokler so standardi dobro 

definirani – le to predstavlja pravo spodbudo za zmanjšanje onesnaževanja, hkrati pa ne 

predstavlja prevelikega bremena za operaterje. 

Prav tako izgleda, da bi moral AETS temeljiti na uvedbi vedno strožjih standardov. 

Poleg tega in z namenom, da bi sobivali različni gospodarski vzorci ter geografske 

značilnosti vsake od držav, bi se morale za vsako Državo Članico določiti različne stopnje 

emisij. Zaradi istega razloga bi morale imeti v prvem obdobju uvajanja Države Članice 

svobodo pri določanju državnih mej in načina delitve, hkrati pa bi bilo potrebno razviti 

decentralizirani sistem. 

Tudi če Sodelujoče Države ne bi upoštevale zgornjih navedb, bi bile zgornje zahteve 

bistvene pri zagotavljanju skladnosti sistema z mednarodno in evropsko zakonodajo: 

 Države Članice morajo državnim operaterjem zagotoviti fleksibilna orodja, kot so: 

                                                  
201 Glejte zgornje Poglavje 1 F. II. 1 2.Dela. 
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- začasna izključitev nekaterih operaterjev; 

- delitev dodatnih dovolilnic v primeru »višje sile«; 

- delitev brezplačnih dovolilnic operaterjem, ki so izpostavljeni tveganju selitve 

virov CO2. 

 Sistem bi moral določiti: 

- odstopanja ali minimalne izjeme v pomoč majhnim emitentom; 

- varne pristane za emitente, ki krožijo po cestah najbolj oddaljenih regij, pri 

čemer je potrebno upoštevati, da so nekatera gospodarstva strukturno odvisna 

od cestnega transporta; 

- posebne rezerve za nove prevoznike ali za stare prevoznike, ki širijo svoje 

poslovanje; 

- predpise, ki omogočajo nakup dovolilnic od industrijskih obratov; 

- predpise, ki operaterjem v okviru AETS omogočajo investicije v projekte v 

skladu z JI in CDM mehanizmi, in ki torej za pokrivanje svojih emisij uporabljajo 

določeno količino Kjotskih certifikatov o mehanizmu; 

- predpise o povezavi med državnimi registri, registrom Evropske Unije in 

Mednarodnim Prevoznim Dnevnikom. 

Kot dodatek zgornjemu, bi želeli poudariti še, da morajo biti predpisi AETS skladni z 

predpisi iz Marakeškega Sporazuma o registrskih, spremljevalnih in poročevalnih sistemih, 

o neuskladitvenem postopku, in o zahtevah za doseganje mednarodnih ciljev ter uvedbo 

Kjotskih mehanizmov. 

Poleg tega, priporočamo, da je vsak avkcijski sistem, razvir v okviru AETS, skladen z 

predpisi in načeli Akcijske Uredbe EU, in da njihova zasnova temelji na učinkovitosti. Zgoraj 

navedena stališča lahko veljajo tudi za skladnost predpisov, ki so ali bodo razviti v okviru 

AETS, z MRG, predpisi EU o izdajanju, predaji, preklicu in trgovanju z dovolilnicami, ter z 

predpisi EU o registrskem sistemu. 

C. Spremembe obstoječe zakonodaje in sprejemanje novih zakonodajnih aktov 

Ker uvedba AETSA zahteva zakonodajne dopolnitve in spremembe, podobno kot v primeru 

ACE, se sklicujemo na ta del Poročila.202 Še zlasti pa priporočamo, da se stremi k vključitvi 

začetne klavzule v Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti in dvostranski dopolnitvi EU-

Švicarskega Prometnega Sporazuma, kot tudi za sklenitev večstranskega sporazuma o 

glavnih značilnostih in načelih AETS. 

                                                  
202 Glejte zgornje Poglavje 5 C 3.Dela. 
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Kar se zadeva praktične realizacije insturmenta na državnem nivoju, bo v vsaki Sodelujoči 

Državi potrebna ustrezna nova zakonodaja; pri tem ne pozabite, da so v večini Držav 

Članic Zurichškega Procesa že vzpostavljeni sistemi trgovanja z emisijami za industrijske 

emisije, kar je potrebno upoštevati pri pisanju nove zakonodaje. Pravna analiza je že 

pokazala, da morajo biti v zvezi z uvedbo AETS, obravnavane nekatere državne 

posebnosti.203 

D. Okoliščine uvajanja in veljavnosti AETS 

Ponovno so pogoji kooperativnega uvajanja instrumenta za upravljanje prometa kot je 

AETS, način plačevanja in nadzorovanja sistema, podobni kot v primeru ACE. Zato se tukaj 

sklicujemo na tehnični opis uvajanja instrumenta iz Poglavja 5 D 3. Dela. 

E. Državne posebnosti pri uvedbi AETS 

I. Avstrija 

Potrebno je prilagoditi definicijo prizadetih cest (tj. Zvezni Cestni Zakon) AETS sistemu. 

Načeloma bi bilo potrebno dopolniti Zvezni Cestninski Zakon le, če se se ne bi ohranil 

trenutni cestninski sistem. 

AETS sistem se lahko uvede na podlagi dopolnitve avstrijskega Akta o Emisijskih 

Dovolilnicah. 

Poleg tega in v odvisju od podrobnosti AETS-a, bi bilo mogoče potrebno prilagoditi pravico 

do uporabe vseh zveznih cest, ki je podana z zakonom, ter pogodbo z Družbo z Omejeno 

Odgovornostjo za Financiranje Avtocest (ASFINAG). 

II. Francija 

Veljajo enaka priporočila kot v primeru ACE; tj. (i) zagotoviti kroženje TTV preko Alp na 

podlagi plačane kazni v primeru pomanjkanje dovolilnic; (ii) realizacije znanstvene analize, 

ki bi podprla odsotnost diskriminacije, če bi se AETS omejeval le na območje francoskih 

Alp; (iii) uzakonitev novega zakona v izogib neskladnostim z Cestnim Zakonikom; (iv) 

tehnična revizija koncesij javnih storitev in zasebno-javnega partnerstva, ki se nanaša na 

francosko Eko Takso z namenom, da bi ugotovili ali so potrebne dopolnitve; (v) 

eksternalizacije misije zasebnemu operaterju na podlagi javnega načina ali pogodbe o 

javnem sodelovanju. 

III. Nemčija 

Uvedba AETS bi v Nemčiji zahtevala sprejem pravnih predpisov, ki bi predvidevali zahtevo 

po dovoljenju za uporabo zveznih cest in obračunavanje dajatev, saj uporaba cest v smislu 

prometa trenutno temelji na konceptu javne rabe. 

                                                  
203 Glejte spodnjo Sekcijo E. 
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Pogoji za uvedbo AETS v Nemčiji so odvisni od tega ali se države, ki sodelujejo v 

Zurichškem Procesu, odločijo vključiti sektor cestnih prevozov v STI EU ali ne. V prvem 

primeru, mora biti AETS vključen v državno zakonodajo, ki služi za podlago zakonodaje 

Unije, kot tudi v mednarodni pravni okvir tega področja, za kar mora biti usklajen z 

določenimi predpisi in načeli. V nasprotnem primeru predpisi ESD tvorijo veljavni pravni 

okvir za uvedbo instrumenta na državnem nivoju. 

Kar se zadeva uporabe in veljavnosti instrumenta, se zdi smiselno, da to spada v 

pristojnost Zveznega Urada za Tovorni Promet (Bundesamt für Güterverkehr). Pri tem ne 

smemo pozabiti, da je trenutno v veljavi mandat Toll Collect GmbH za upravljanje 

nemškega cestninskega sistema. Potrebno bi bilo zagotoviti, da se odpisovanje vključi v 

obstoječi sistem, da bi se s tem izognili nepotrebnim trenjem ali dodatnim upravnim 

stroškov v primeru, da uvedba AETS na nemškem ozemlju zahteva funkcijo odpisa. 

IV. Italija 

Uvedba AETS bi nasprotovala osnovnemu pravu Italije ter večim dvostranskim 

sporazumom, ki jih je italija sklenila z drugimi državami (glejte zgornje 2. Poglavje, C. IV, 4. 

Del); zaradi bi bilo potrebno znova preučiti določanje mej in omejeno veljavnost potrdil. 

V. Slovenija 

Uvedba AETS v Sloveniji bi zahtevala spremembe posebnih uredb statuarnega zakona, še 

zlasti Akte o Cestnem Prometu. AETS – na splošno, kot instrument – ni neskladen z 

splošnimi načeli slovenskega pravnega sistema ali z javnimi politikami; instrument kot tak bi 

lahko bil sprejet v slovenski pravni sistem. Pri uvedbi AETS bi morala zakondaja 

upoštevati, da bo le ta omejil svobodo do opravljanja poklica. V utemeljitev tega, bo cilj 

AETS v statutu definiran kot javni interes (varstvo okolja). Gre za predpogoj za utemeljitev 

instrumenta. Iz postopkovnega vidika, bi se takšna sprememba statuarnega prava lahko 

sprejela na podlagi rednega zakonodajnega postopka, kar pomeni, da bi bilo potrebno 

predlog, ki bi ga vlada najverjetneje sprejela, predložiti v tri-stopenjski postopek branja v 

parlament. 

VI. Švica 

Uzakonitev AETS v Švici bi vodila k obstoju različnih osnov za obračun že obračunane 

Dajatve Težko Tovornih Vozil (PTTV). Zato bi se morala spremeniti bodisi PTTB ali pa 

temeljni zakon (SVAG), da bi lahko vzpostavili pravno podlago za nadaljnje obračunavanje 

PTTV. 

V odvisju od količine dajatev v okviru AETS in PTTV, bi bilo potrebno spremeniti tudi EU-

Švicarski Prometni Sporazum, v primeru, da bi skupni znesek dajatev za težka tovorna 

vozila presegal maksimalni znesek, ki sta ga dorekli Švica in EU. 
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5. Del: Pravna skladnost TOLL+ 

Poglavje 1: Posebne značilnosti TOLL+ 

Najprej se bomo sklicevali na opis skupnih značilnosti vseh treh instrumentov iz 1.Poglavja 3. 

Dela. 

V okviru koncepta TOLL+, se pridobi obvezna »prehodna pravica« do prečkanja Glavne Alpske 

Linije – na veliko bolj preprost način kot v drugih sistemih – na podlagi plačila individualne 

cestnine na obračunskih točkah posamezne poti. V nasprotju z drugimi instrumenti, niso 

predvidene kvantitativne omejitve ali zgornje meje prehodnih pravic. 

Ena od dveh značilnosti tega koncepta je internalizacija zunanjih stroškov iz okoljevarstvenega 

vidika: z nadaljno uvedbo načela »onesnaževalec-plača« so zunanji stroški cestnega tovornega 

prometa, povezani večinoma z onesnaženostjo zraka ter hrupa, internalizirani ter podpirajo način 

prehoda iz cestni na železniški promet in/ali pokrivajo nadpovprečne izdatke alpske cestne 

infrastrukture. Druga značilnost TOLL+ je razlikovanje cestnine glede na dan in/ali čas vožnje z 

namenom, da bi zmanjšali zastoje in posledično optimizarili rabo razpoložljivih zmogljivosti 

cestnega omrežja; tj. gospodarski vidik učinkovitega zadovoljevanja potreb potovanj.204 Da bi 

imeli cestni prevozniki dovolj časa za odziv in spreminjanje svojih poti, bodo spremembe cestnin 

pravočasno javne. 

Glede na stroške, ki jih povzročajo zastoji, predlogi raziskave ALBATRAS niso skladni: v 

nekaterih primerih so ti stroški smatrani kot zunanji stroški, ki so lahko internalizirani; v drugih pa 

se na zastoje nanaša le v kontekstu druge značilnosti TOLL+ (tj. zadovoljevanje potreb), ki je tudi 

glavni problem, s katerim se bojuje spremenjena cestninska tarifa. Zdi se, da si raziskava ne 

prizadeva za definicijo, kateri specifični stroški bodo internalizirani kot zunanji stroški, temveč 

pušča to definicijo v rokah nedavno Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. Cestninske stopnje, ki so 

uporabljene v presoji vpliva v raziskavi ALBATRAS, torej ne temeljijo na poglobljenih znanstvenih 

raziskavah zunanjih stroškov, temveč so povzete iz cen-poti, ki so obračunane v ACE in AETS. 

Posamezno cestnino za vsak alpski prehod določi njegov operater, v skladu z sistemskim 

konceptom; iz tega stališča se raziskava ALBATRAS ponovno nanaša na Dopolnjeno Direktivo o 

Eurovinjeti in na njene pogoje za internalizacijo zunanjih stroškov kot tudi na omejitve 

zmogljivosti. Poleg že obstoječih cestninskih shem se lahko uvede dodatna okoljska in/ali 

gospodarska dajatev, ali pa se skupaj obračuna kot ena (modulirana) cestninska tarifa. Cestnina 

je odvisna od razdalje oz. od dolžine poti preko alpskih prehodov. V skladu z raziskavo je 

plačljiva razdalja – kot v primeru AETS – celotna razdalja, ki je prevožena znotraj regije Alpske 

Konvencije. 

                                                  
204 Za različne primere spremenjenih cestnin, si preberite str. 55 in njej sledeče strani raziskave ALBATRAS. 

Opomba: čeprav se raziskava ALBATRAS osredotoča na to kot na značilnost TOLL+ instrumenta, pa v skladu 
z raziskavo cestnine ne bi smele biti spremenjene v toku dneva z namenom zmanjšanje zastojev, saj zastoje v 
alpskih koridorjih večinoma povzroča promet posameznikov v obdobju praznikov, in ne TTV, zaradi česar bi 
imele spremenjene tarife za njih manjši učinek. 
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Poglavje 2: Pravna analiza  TOLL+ 

A. Skladnost TOLL+ s pravom EU  

Kar se tiče skladnosti TOLL+ z pravom Evropske Unije, je bila pri sklepanju naslednjih 

ugotovitev bistvenega pomena nedavno Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti. 

I. Prost pretok blaga iz vidika cestnin ni več veljaven 

Prost pretok blaga, kot ga določa 34.člen PDEU, je neposredno veljaven na vsakem 

zakonodajnem področju, dokler le to ni v celoti usklajeno ter izčrpno vodeno z strani 

sekundarnega prava Unije. Zato in če upoštevamo, po eni strani, dve značilnosti TOLL+, 

ter po drugi strani, obstoj Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, ki ureja tako cestne dajatve 

kot tudi cestnine, ter internalizacijo okolju škodljivih zunanjih posledic v cestnine, je 

potrebno o pravni skladnosti TOLL+ presojati v okviru te Direktive. Ker pa Dopolnjena 

Direktiva o Eurovinjeti prepoveduje določanje cestnine, ki presega skupni znesek 

infrastrukturnih in zunanjih stroškov, vsakršno »politično« določanje cestninskih stopenj 

iznad obračunanih stroškov prometa TTV v namen omejevanja cestnega tovornega 

prometa in kot dodatna spodbuda prehoda iz cestnega na železniški promet, ne bi le 

temeljilo na nepotrebni preobremenitvi prevoznikov v okviru Direktive, temveč bi hkrati 

predstavljalo kršitev načela prostega pretoka blaga. Zato sistem TOLL+ spada v 

popolnoma usklajeno področje cestnin in mora biti zaradi tega obravnavan predvsem v luči 

Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. 

II. Skladnost  TOLL+ z Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti 

Da bi se dosegla skladnost z pomembejšim sekundarnim pravom Unije, tj. Dopolnjena 

Direktiva o Eurovinjeti, se mora TOLL+ zavezati še zlasti k pravnim načelom, ki so 

predvidena za izračun dajatve zunanjih stroškov, s katero se lahko internalizira strošek 

onesnaževanja zraka in hrupa, ki ga povzroča promet. V tem kontekstu je potrebno 

poudariti, da je takšna internalizacija (vsaj trenutno) iz stališča onesnaževanja zraka 

omejena na onesnaževalce zraka, ki so izrecno navedeni v Direktivi, iz stališča hrupa, pa je 

omejena na območja, na katerih je prebivalstvo izpostavljeno prometnemu hrupu. 

V skladu z Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti, so lahko škodljivi vplivi prometnih zastojev 

ponazorjeni na podlagi variacije znotraj režima infrastrukturnih stroškov, ki je že poznan iz 

predhodne Direktive, in so posledično predmet načela o nevtralnosti prihodkov v okviru 

zgornje meje infrastrukturnih stroškov. V skladu s temi omejitvami, Dopolnjena Direktiva o 

Eurovinjeti izrecno določa, da se lahko infrastrukturni stroški spremenijo, med drugim tudi 

zaradi namena zmanjševanja zastojev ter infrastrukturne škode in zaradi namena 

optimizacije rabe infrastruktur, oz. za spodbujanje cestne varnosti, če so upoštevani 

maksimalni fleksibilni mejniki in nadaljni pogoji, ki so navedeni v Direktivi. To vključuje 

spremembe cestnine glede na čas, dan ali sezono vožnje205 kar je tudi osrednja značilnost 

                                                  
205 Za referenco si preberite 3.odstavek 7g.člena Direktiva 2011/76/EU. 
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TOLL+, ki si prizadeva predvsem za optimizacijo rabe cestnega omrežha in učinkovito 

zadovoljevanje povpraševanja. 

Če bi sistem TOLL+ temeljil na razlikovanju cestnine, bi lahko smatrali kot da internalizira 

zunanje stroške zastojev (ter s tem povezano uporabo v cest v času najpogostejšega 

prometa) kot del (dodatno) obračunane okoljske dajatve, ki izključuje že samo zrcaljenje 

tega vidika v obliki spreminjajočega se elementa okoljske dajatve, potem takšna vključitev v 

TOLL+ ne bi bila dovoljena v okviru dejanske Direktive o Eurovinjeti. Kot nadaljna 

posledica omejitve dajatve zunanjih stroškov na internalizacijo stroškov, poveznih z 

onesnaževanjem zraka in hrupom, kot posledica prometa, lahko Države Članice uvedejo 

obračunavanje cestnine v okviru Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, ki sestoji le iz elementa 

dajatve zunanjih stroškov, ne pa tudi iz infrastrukturne dajatve206, ki ne bi vplivala na takšno 

»cestnino« glede na čas, dan ali sezono uporabe. 

Kar se zadeva ozemeljskega obsega veljavnosti TOLL+, ki je omejen na območje Alpske 

Konvencije, ter še zlasti v primeru omejitve le na lok B+, celo v nekaterih tranzitnih alpskih 

arterijah, je potrebno posebno pozornosti namenimi predpisom Dopolnjene Direktive o 

Eurovinjeti, v skladu s katerimi obračunavanje dajatve zunanjih stroškov le na delih 

cestnega omrežja Držav Članic, ki so zajeti v Direktivo (npr. trans-evropsko cestno omrežje 

in dodatne avtoceste v omrežju) zahteva nadaljno utemeljitev. V primeru omejene 

veljavnosti na območje Alpske Konvencije, bodo morale Države Članice z goratimi predeli, 

ki niso zajeti v območje veljavnosti TOLL+ (kot so npr. francoski Pirenejo ali Apenini v  

Italiji) dokazati na podlagi ocene učinka da: 

 uporaba cest, kjer velja dajatev zunanjih stroškov, povzroča večjo okoljsko škodo kot 

je v povprečju povzročena  na drugih delih cestnega omrežja, ki so zajeti v Direktivo 

ampak niso predmet dajatve zunanjih stroškov, ali 

 da bi lahko imela uvedba dajatve zunanjih stroškov na drugih delih cestnega 

omrežja, ki so zajeti v Direktivo, resne posledica za okolje in cestno varnost, saj bi 

obračunavanje in naplačevanje dajatve zunanjih stroškov lahko predstavljalo 

nesorazmernost stroškov.207 

Enake zahteve za utemeljitev se nanašajo na Avstrijo, v primeru omejene uvedbe TOLL+ 

na alpski lok B+.  

Poleg tega se lahko dajatev zunanjih stroškov spreminja in je določena v skladu z 

minimalnimi zahtevami ter metodami, navedenimi v Prilogi IIIa, ter spoštuje maksimalne 

vrednosti iz Priloge IIIn. Dajatev zunanjih stroškov, ki se nanaša za onesnaženost zraka, ki 

ga povzroča promet, ne velja za vozila, ki izpolnjujejo najstrožje EURO emisijske 

standarde. TOLL+ mora torej izpolnjevati zahteve zg. mej in izjeme. V zvezi s tem, 

raziskava ALBATRAS (st. 199) obračuna od € 0.29 do 0.80 na kilometer, kar je odvisno od 

                                                  
206 V skladu z definicjo “cestnine iz 2.člena Direktive, lahko takšna cestnina vsebuje tako dajatev infrastructure 

kot zunanjih stroškov. 
207 Glejte Prilogo IIIa k Direktivi 2011/76/EU. 
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scenarija, ki je višji od vseh zneskov, določenih v Prilogi IIIb Dopolnjene Direktive o 

Eurovinjeti. 

Poleg tega, je potrebno poudariti, da mora biti v okviru Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti 

Komisija tesno vpletena v primeru, da bi se več Držav Članic odločilo za cestninski sistem. 

Kar se zadeva možnih zaključkov mednarodnih sporazumov, lahko Unija po vstopu v 

veljavnost Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, prav tako zahteva ekskluzivne pristojnosti na 

tem področju, kot to določa 2.odstavek 3. člena in 1. odstavek 216. člena PDEU. 

Na koncu, prosimo, ne pozabite, da lahko uvedba TOLL+ sproži potrebo Držav Članic, da 

uvedejo pribitek za izjeme, ki so predvidene v Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjeti. Pribitek za 

izjeme je bil izrecno uzakoniten v območjih kot je alpska regije, kar je razvidno iz Uvodne 

Izjave 14 Direktive 2006/38/ES: 

“Posebno pozornost je potrebno nameniti gorskim predelom kot so Alpe ali Pireneji. 
Uvedba novih infrastrukturnih projektov je pogostokrat propadla, ker na voljo ni bilo 
zadostnih finančnih sredstev. V teh regijah lahko uporabniki torej doplačajo pribitek 
za financiranje osnovnih projektov z visoko evropsko vrednostjo, vključno z tistimi, ki 
se nanašajo na druge prevozne načine v istih koridorjih”. 

Čeprav po našem mnenju ne obstaja jasna definicija izraza »očitna okoljska škoda«, ki 

utemeljuje uvedbo izjeme pribitka, pa menimo, da se tisti deli omrežja, kjer že velja TOLL+ 

in kjer je že obračunana dajatev infrastrukturnih stroškov v smislu Dopolnjene Direktive o 

Eurovinjeti (npr. koncesijske cestnine), kvalificirajo za tovrstni izjemni pribitek.208 V tem 

primeru bi bile posledica naslednje: 

 Države Članice, ki se jih zadeva izjemni pribitek, bi ga morale uvesti v obstoječo 

dajatevo infrastrukturnih storškov (npr. koncesijske cestnine javnih storitev); 

 Države Članice ne smejo obračunati dajatve zunanjih stroškov, če ne velja pravilo 

pribitka; 

 znesek pribitka bo odštet od dajatve zunanjih stroškov, ki jo prevozniki v okviru 

TOLL+ plačujejo na teh cestah (razen v primeru določenih emisijskih EURO 

kategorij). 

 Poleg tega bodo vsi prihodki od pribitkov ali istočasnega obračunavanja pribitkov in 

dajatve zunanjih stroškov, namenjeni financiranju izgradnje prednostnih projektov, ki 

so v interesu Evrope, in ki so identificirani v Prilogi III k Sklepu Št. 661/2010/EU. 

Na koncu, prosimo, ne pozabite, da v skladu z 3.odstavkom 7.člena Dopolnjene Direktive o 

Eurovinjeti, »cestnine in prostojbine uporabnikov ne bodo posredno ali neposredno 

diskriminirale na podlagi državljanstva prevoznika, Države Članice ali tretje države, kjer ima 

prevoznik svoj sedež oz. kjer je vozilo registrirano, oz. na podlagi cilja ali izvora transportne 

operacije. Menimo, da podatek, da obračunavanje TTV, ki prečkajo Glavno Alpsko Linijo,  

                                                  
208 Za pojasnitev tega bi bilo potrebno izvesti znanstveno raziskavo, da bi dokazali ali je okoljska škoda v tej regiji 

“večja” kot škoda v drugih regijah.   
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predstavlja tveganje posredne ali neposredne diskriminacije, ki je v nasprotju s tem 

predpisom. Res je, da lahko v skladu z tem predpisom TTV po alpski regiji prevozijo na 

stotine kilometrov, vendar pa, ker pri tem nikoli ne prečkajo Glavne Alpske Linije, ne 

plačajo TOLL+, medtem ko jo morajo plačati TTV, ki potujejo le nekaj kilometrov, vendar pa 

morajo za dostop do svojega cilja prečkati Glavno Alpsko Linijo. 

B. Doslednost TOLL+ z mednarodnim pravom  

I. Skladnost z pravom WTO  

1. Skladnost z GATT in drugimi prosto-trgovinskimi sporazumi 

V nasprotju z drugimi analiziranimi instrumenti, TOLL+ ne predvideva kvote prekoalpskega 

prometa. Namesto tega temelji na internalizaciji zunanjih stroškov in na upravljanju 

povpraševanja omejenih zmogljivosti prekoalpskih poti. Zato je ukrep za doseg zadostne 

zmogljivosti kombinacija sestavljene cestnine z dodatkom zunanjih stroškov. 

Ker se ne bi uvedel sistem kvot, so edini element, ki vpliva na tranzitni promet, dajatve, 

obračunane v okviru TOLL+; le te morajo biti skladne z GATT. Edine dajatve tranzitnega 

prometa, ki jih dovoli 3.odstavek V. člena GATT, so dajatve za prevoz oz. tiste, ki se 

nanašajo na upravne stroške ali izvršene storitve. V skladu z 4.odstavkom V. člena, morajo 

biti te dajatve sorazmerne in smiselne glede na prometne pogoje ter 5.odstavek načela 

države z največjimi ugodnostmi.  

Kot smo že omenili se lahko cestnine, cestne in druge podobne dajatve za uporabo 

avtocest, lahko smatrajo kot prometne dajatve. Koncept TOLL+ predvideva sestavljeno 

cestnino za uporabo infrastrukture, kateri se dodajo še internalizirani zunanji stroški. Zato v 

okviru dajatev TOLL+ ostaja vprašanje, ali se lahko tudi dajatev zunanjih stroškov smatra 

kot prometna dajatev. Po našem mnenju je takšno tolmačenje izraza »prometne dajatve« 

smiselna, dokler znesek infrastrukturnih dajatev in dajatev zunanjih stroškov ne presega 

dejanskih stroškov transportne operacije. 

V skladu z našim razumevanjem raziskave ALBATRAS, mora biti TOLL+ usklajen z 

predpisi Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, kar je potrebno tudi iz vidika skladnosti z 

zakonom EU. V tem primeru,TOLL+, ni v neskladju z V. členom GATT, ker Direktiva 

omogoča le obračunavanje dejanskih stroškov. 

Potrebno je še poudariti, da morajo biti takšne dajatve smiselne iz vidika 4.odstavka 

V.člena GATT. Ta kriterij je prav tako izpolnjen, saj je TOLL+, v skladu z Dopolnjeno 

Direktivo o Eurovinjeti, omejen na dejanske stroške, vključno z zunanjimi stroški, ki jih 

povzroča promet. 

Podobno kot 3.odstavek 7.člena Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, 2.odstavek V.člena 

GATT prepoveduje kakršnokoli razlikovanje, ki med drugim, temelji na mestu izvora, 

vstopa, izstopa ali cilja. Veljavnost predpisa o prečkanju Glavne Alpske Linije bi lahko bila 

sporna z prepovedjo diskriminatornih učinkov. 
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2. Utemeljitev v okviru XX. člena GATT  

Stališče, da dajatve zunanjih stroškov ne bi smele biti smatrane kot prometne dajatve, 

potrebuje utemeljitev, saj sistem kot je TOLL+, ki prevoznike bremeni z zunanjimi stroški 

predstavlja kršitev V. člena GATT. 

Utemeljitev iz XX. člena (b) ali (g) GATT zahteva, da je za doseg političnih ciljev dokazana 

potrebnost ukrepa. To vsebuje dokaz, da za doseganje istih ciljev na voljo ni drugih, manj 

strogih ukrepov. 

Ne obstajajo manj stroge in realistične alternative za internalizacijo zunanjih stroškov, ki bi 

spodbudile prehod iz cestnega ne železniški promet ali ki bi omejile št. cestnih tranzitnih 

poti. Drugi ukrepi bi delovali na podlagi obveznosti poveljevanja-in-nadzora ali pa celo na 

podlagi kvot za tranzitne poti. Takšni ukrepi so na splošno manj skladni z načeli GATT. 

Tako so torej lahko dajatve TOLL+ za internalizacijo zunanjih stroškov utemeljene v okviru 

XX. člena (b) ali (g) GATT. 

II. TOLL+ v luči Alpske Konvencije in Prometnega protokola 

Uvedba TOLL+ je v skladu z Alpsko Konvencijo in Prometnim Sporazumom, še zlasti ker ti 

dogovori podpirajo uvedbo načela onesnaževalec plača in sicer na podlagi obračuna 

dajatev zunanjih ter infrastrukturnih stroškov, ki jih onesnaževalci plačajo glede na 

povzročeno škodo. 

III. Skladnost  TOLL+ z EU-Švicarskim Prometnim Sporazumom  

V okviru TOLL+, bi morali v Švici uvesti nove dajatve za tranzitni promet. EU-Švicarski 

Prometni Sporazum določa maksimalni znesek dajatev tranzitnega prometa, ki se odvija 

preko Švice. Pred uzakonitvijo TOLL+, mora biti Sporazum dopolnjen, razen če že 

obračunani znesek v okviru TOLL+ in že obračunana Dajatev TTV skupno presegata 

maksimalni znesek, ki je določen v Sporazumu. 

C. Skladnost TOLL+ z državnimi zakoni Sodelujočih Držav 

I. Avstrija 

TOLL+-sistem se razlikuje od trenutnega cestninskega sistema v Avstiji v tem, da 

predvideva internalizacijo zunanjih storškov. 

1. Zavezanost k ustavnem pravu 

Iz ustavnega vidika, je sistem TOLL+ skladen z svobodo poklica, če je sorazmeren, kar 

pomeni, da mora imeti legitimen cilj, ter da mora biti ustrezen, potreben ter pravilen. 

TOLL+ predvideva internalizacijo zunanjih stroškov iz okoljevarstvenega vidika z nadaljno 

uvedbo načela »onesnaževalec-plača«; zunanji stroški cestno tovornega prometa so 

internalizirani kot pomoč prehodu iz cestnega na železniški promet. Ti cilji so lahko 
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utemeljeni z Sekcijo 1 Ustavne Akte o okoljski zaščiti. Legitimen je tudi njegov drugi cilj, tj. 

zmanjšanje zastojev. 

V nasprotju pa je vprašljiva ustreznost TOLL+, saj je predvidena veljavnost le na določenih 

alpskih koridorjih, kot je alpski lok B++. Takšna omejitev bi lahko povročila obvoz težko 

tovornih vozil in bi zato pomenila (le) prenos okoljske škode na druga mesta in ceste; 

prometni zastoji pa bi se v tem primeru prenesli na druge alpske prehode. Kot v primerih 

ACE in AETS, je ustreznost TOLL+ vprašljiva, če je razlikovanje med plačljivimi in 

brezplačnimi potmi odvisno od prečkanja Glavne Alpske Linije. 

TOLL+ je potreben, saj plačilo na podlagi razdalje– brez škodovanja mejam presoje 

zakondajalca – vpliva na osnovne človekove pravice prevoznikov v manjši meri kot ACE in 

AETS, ki oba uvajata zgornjo mejo prehodnih pravic. Prav tako ni dvomljiva pravilnost 

instrumenta. Kljub temu se je potrebno izogniti zaplembenemu učinku dajatve, saj bi 

drugače TOLL+ kršil pravice do lastnine. 

Zgornje skrbi zaradi skladnost se lahko ponovijo v primeru načela ne-diskriminacije, saj je 

TOLL+ predviden le za določene alpske koridorje in pokriva le določene poti, ki potekajo po 

teh cestah. 

2. Možni spori z obstoječimi zakonodajnimi akti 

TOLL+ ni v skladu z obstoječim Zveznim Cestninskim Zakonom in Uredbo o Cestninskih 

Tarifah. Za internalizacijo zunanjih stroškov ter pribitka, je potrebna pravna podlaga. 

II. Francija 

1. Zavezanost k ustavnemu pravu  

a) Svoboda gibanja  

Menimo, da bi lahko smatrali, da je TOLL+ skladen z svobodo gibanja, saj gre za sistem 

brez kvantitativnih omejitev oz. zgornjih mej prehodnih pravic. Zaradi tega ne moremo trditi, 

da onemogoča dostop do cest, razen če bi bile cestninske tarife prevoznikov tako visoke, 

da bi to ogrozilo njihovo poslovanje; čeprav nam ni znano, da bi o tem odločala sodna 

praksa, pa bi lahko takšna situacija, ki neposredno onemogoča dostop prevoznikov do 

cest, predstavljala kršitev svobode gibanja. 
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b) Svoboda trgovine in industrije 

Kot je že navedeno v primerih ACE in AETS, bi morali biti zneski, ki jih plačajo prevozniki 

na podlagi uvedbe TOLL+, določeni na nivoju, ki ne ogroža njihovega poslovanja (tj. 

tveganje zaprtja podjetja). 

c) Lastninske pravice  

Menimo, da je analiza skladnosti TOLL+ z svobodo trgovine in industrije lahko prenešena 

na pravico do lastnine, saj sta obe podobno zaščiteni, hkrati pa velja enako načelo 

omejitve. 

d) Načelo enakosti  

Pravna analiza, ki se nanaša na ACE, velja tudi v primeru TOLL+, razen da koncept TOLL+ 

ne vsebuje izjem lokalnega in regionalnega prometa. 

2. Doslednost glede na pomembnejše zakonodajne akte 

Načeloma velja enaka pravna analiza kot v primeru AETS. Kar se zadeva Carinskega 

Zakonika, prosimo, ne pozabite, da ne moremo izvzeti veljavnosti TOLL+ v omrežju, v 

katerem velja francoska Eko Taksa, kar pa povzroča potrebo, da francoska Država 

francoski Eko Taksi doda izjemo pribitka, kot to določa Dopolnjena Direktiva o 

Eurovinjeti.209 

V tem primeru bi bile posledice sledeče:  

 francoska Država bi morala v francosko Eko Takso uvesti izjemo pribitka;  

 znesek pribitka bi bil odštet od zneska dajatev zunanjih stroškov, ki jih plačajo 

prevozniki na tem delu cestnega omrežja, v okviru TOLL+ (razen v primeru določenih 

kategorij EURO emisijskih razredov). 

Obračunavanje takšnih izjem pribitkov bi bilo verjetno v pristojnosti pogodbenega partnerja 

Francoske Države, na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu, ki se nanaša na 

Francosko Eko Takso. Takšna pogodba bi bila lahko spremenjena z namenom, da bi 

upoštevala vse obračune takšnih izjemnih pribitkov (tj. iz vidika dodatnih stroškov za 

pogodbenega partnerja)210.  

Nazadnje, in če bi se pri uvedbi TOLL+ sistema odločili upoštevati stroške prometnih 

zastojev, bi bilo potrebno Francosko Eko Takso spremeniti v skladu z predpisi iz 

Dopolnjene Direktive u Eurovinjeti. Posledično bi bila potrebna tudi sprememba pogodbe o 

javno zasebnem partnerstvu. 

                                                  
209 Prosimo glejte zgornje  Poglavje 2 A. II 5.Dela 
210  Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu običajno vsebuje klavzule o indemnizaciji pogodbe. Partner ima v 

primeru zakonske spremembe ali spremembe na zahtevo javne oblast dodatne stroške. 
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3. Dopolnitve koncesij javnih storitev 

V okviru Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, bi bila iz našega stališča dodatna dajatev v 

okviru TOLL+ lahko smatrana kot dajatev zunanjih stroškov211, koncesijske cestnine pa kot 

infrastrukturna dajatev. 

Ponovno se sklicujemo na pravno analizo iz primera AETS, ki na splošno velja tudi za 

TOLL+. Kljub temu in glede na tveganje indemnizacije koncesionarjev javnih storitev zaradi 

nepredvidljivosti (imprévision), ali teorije “fait du prince”, je TOLL+ manj tvegan kot ACE in 

AETS, saj prevoznikom ne bo onemogočeno kroženje na koncesijskem omrežju, saj ne bo 

tveganja neposrednega zmanjšanje prometa zaradi pomanjkanja dovolilnic. 

Poleg tega bi lahko uvedba TOLL+ na omrežje, ki je predmet koncesije javnih del, sprožila 

potrebo po temu, da Francoska Država uvede v koncesijske cestnine uvede koncept 

izjeme pribitka, kot je določeno v Dopolnjeni Direktivi o Eurovinjeti.212  

V tem primeru bi bile posledice sledeče: 

 Francoska Država bi morala v koncesije javnih storitev uvesti izjemo pribitka; 

 znesek pribitka bo odštet od dajatve zunanjih stroškov, ki jo prevozniki v okviru 

TOLL+ plačujejo na teh cestah (razen v primeru določenih emisijskih EURO 

kategorij). 

 Poleg tega bodo vsi prihodki od pribitkov ali istočasnega obračunavanja pribitkov in 

dajatve zunanjih stroškov, namenjeni financiranju izgradnje prednostnih projektov, 

ki so v interesu Evrope, in ki so identificirani v Prilogi III k Sklepu Št. 661/2010/EU. 

Nazadnje, in če bi se pri uvedbi TOLL+ sistema odločili upoštevati stroške prometnih 

zastojev, bi bilo potrebno cestnine koncesije javnih storitev spremeniti v skladu z predpisi iz 

Dopolnjene Direktive u Eurovinjeti. Posledično bi bila potrebna tudi sprememba koncesija o 

javnih storitvah. 

                                                  
211  Le stežka bi stroške zastojev vključili v TOLL+ če je TOLL+ smatran le kot variacija zunanjih stroškov, glejte  

Poglavje 2 A. II. 5.Dela]. 
212 Glejte Poglavje 2 A. II. 5.Dela. 



 

129/154 

4. Skladnost z pomembnejšimi dvostranskimi sporazumi 

a) Dvostranski sporazumi, ki se nanašajo na pooblastila in sisteme kvot  

Menimo, da v primeru TOLL+ ni ovir, ki smo jih srečali pri ACE in AETS, saj (i) ni 

kvantitativnih omejitev ali zgornjih mej prehodnih pravic in (ii) ker plačilni sistem od 

prevoznika ne zahteva, da ta predhodno pridobi potrdilo, ki pa ni enaka dovoljenjem. 

b) Dvostranski sporazumi glede predorov Mont Blanc in Frejus  

Kar se zadeva dvostranskih sporazumov glede predorov Mont Blanc in Frejus, velja enaka 

zakonska analiza kot v primeru ACE in AETS. 

III. Nemčija 

V skladu z raziskavo ALBATRAS, je plačljiva razdalja v okviru TOLL+ - enako kot pri AETS 

– razdalja, ki je prevožena v območju Alpske Konvencije. Tako bi uvedba TOLL+, kot 

primeru AETS, vplivala na tiste odseke nemškega cestnega omrežja, ki so zajeti v 

Konvenciji, tako da mora biti skladna z nemškim zakonom čeprav se nobeden od alpskih 

prehodov ne nahaja na nemškem ozemlju. 

1. Svoboda poklica in utemeljitev njene omejitve 

Čeprav v TOLL+ sistemu ni omejitve kvot, pa se lahko smatra, da v skladu z 1.stavkom 

1.odstavka 12.člena GG, omejuje svobodo poklica cestnih prevoznikov. Z namenom, da bi 

bil skladen z Osnovnim Zakonom, TOLL+ potrebuje pravno podlago, ki moja temeljiti na 

razlogih javne koristi, kar pomeni, da mora biti njegov cilj legitimen, potreben in ustrezen za 

doseganje svojih ciljev. 

Podobno kot v primeru ACE in AETS, se pojavljajo dvomi glede skladnosti TOLL+, še zlasti 

glede na predvideno omejitev veljavnosti na koridorje alpskega loka B+, kot tudi glede na 

razlikovanje med plačljivimi in brezplačnimi potmi, kar je odvisno od prečkanja Glavne 

Alpske Linije. Zadnje pravilo ponovno postavlja pod vprašaj dejstvo, da ne glede na dolžino 

potovanja ter posledično povzročene okoljske škode, prevozniki, ki ne prečkajo linije niso 

dolžni plačati dajatev, ki jih morajo plačati drugi prevozniki, čeprav uporabljajo povsem iste 

ceste. 

Poleg teh stališč, ki zahtevajo prilagoditev instrumenta preden le ta postane veljaven, se 

zdi lažje doseči in zagotoviti sorazmernost TOLL+, saj je njeno omejevanje svobode 

poklica manjše kot v primeru ACE in AETS. Kar se zadeva cen prehodov in posledično tudi 

ustreznosti instrumenta, se je potrebno izogniti prekomernem obračunavanju. Iz tega vidika 

pudarimo, da je k okviru nemškega zakona splošno sprejeto dejstvo, da zakonodaja javne 

dajatve koristi za vpliv na obnašanje potrošnikov. Istočasno morajo obračunane dajatve 

spoštovati načelo sorazmernosti. V skladu z raziskavo ALBATRAS, priporočamo uskladitev 

teh cen (kot tudi sistema TOLL+ na splošno) z predpisi Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. 

V tem primeru je potrebno spoštovati maksimalni znesek iz Direktive, saj le ta jamči, da 

bodo obračunani le dejanski stroški. Zato menimo, da se je v okviru TOLL+ (za razliko od 
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ACE in AERS) moč izogniti prekomernem obračunavanju, saj je predvideno enostransko 

določanje cen za vsak prehod. 

2. Kršitev načela enakosti  

Ponovno se pojavijo dvomi z zvezi z načelom enakosti, saj zaradi predvidene omejitve 

TOLL+ le na koridorje loka B+ in zaradi razlike med plačljivimi in brezplačnimi potmi glede 

na pravilo prečkanja Glavne Alpske Linije, lahko pride do kršitve 1.odstavka 3.člena GG, 

kot v primeru AETS. 

Da bi upravičili neenako obravnavanje iste situacije, bi bilo potrebno dokazati, da brez te 

diskriminacije ni možno doseči ciljev trajnostnega transporta in zmanjšanja škode, ki jo 

okolju povzroča promet. 

3. TOLL+ v luči Zvezne Cestninske Akte  

Trenutna zakonodaja in predpisi iz področja cestnih prevozov –  še zlasti Zvezni Cestninski 

Akt ter z njim povezana zakonodaja za obračunavanje cestnine na podlagi razdalje, ki pa 

se razlikuje glede na št. osi in na emisijsko kategorijo vozila, ter ki vpliva na vsa težko 

tovorna vozila z maksimalno dovoljeno tovorno maso najmanj 12 ton – pri obračunavanju 

cestninskih tarif ne dovoljujejo internalizacije zunanjih stroškov, zaradi česar TOLL+ ni 

skladen s temi predpisi. 

IV. Italija 

Najprej je potrebno omeniti geografski položaj Italije, preko katerega poteka tranzit blaga, ki 

prihaja iz Afrike ali Vzhoda, in ki ima lahko negativne posledice na uvedbo tega 

instrumenta, hkrati pa negativno vpliva na svobodo gibanja in na svobodo zasebne 

gospodarske iniciative v Italiji, kot to določata 16. in 41. člena Ustave. 

Zato bi bila uvedba TOLL+ še zlasti v nasprotju z 44.členom Zakona 298/1974;213 za 

razliko od ACE in AETS, v primeru TOLL+ ne bi obstajalo zakonsko nasprotje oz. 

materialna ovira (pomanjkanje npr. APE), temveč bi se pojavila ekonomska obremenitev 

operaterjev iz sektorja, ki bi morali za svobodno kroženje po cestah plačati tranzitno 

cestnino, kar ni predvideno tako v konvencijah kot v koncesijah. 

1. Skladnost z obstoječim državnim cestninskim sistemom  

V zvezi z posebnimi referencami o postopku stalnih zneskov, v skladu z 11.členom Zakona 

št. 498 z dne 23.decembra 1992, je Medministrski Odbor za Gospodarsko Načrtovanje 

(MOGN), na pobudo Minista za Javna Dela in v sodelovanju z Ministrstvom za Načrtovanje 

Gospodarstva in Državne Blagajne, izdalo direktive […]  za revizijo konvencij in dodatnih 

predpisov o avtocestnih koncesij, ter za revizijo avtocestnih cestnin, ki veljajo od leta 1994, 

pri čemer je potrebno upoštevati finančne načrte, razlike v življenskih stroških, količino 

                                                  
213 Glejte zgornje  Poglavje 3 C. IV. 3. Dela saj se pojavijo podobni vidiki kot v primeru ACE. 
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prometa in podatke o zmogljivostnih indikatorjih. Avtocestne cestnine so stalne, v skladu z 

MOGN direktivami ter odredbe Ministra za Javna Dela […]. 

V tem scenariju obstaja možnost, da bi uvedba cestninskega instrumenta, ki omejuje 

tranzitni promet v alpski regiji (celotne italijanska meje z drugimi evropskimi državami), 

lahko negativno vplivala na pravice gospodarskega izkoriščanja koncesije infrastrukture, 

kot je le ta določena v pogodbenih sporazumih.214 

Poleg tega in v skladu z Obkrožnico št. 39 z dne 6.junija 2007, se MOGN direktive 

nanašajo na nove in na obstoječe koncesije, če v zvezi z njimi, koncesionarji zahtevajo 

izenačitev ekonomsko-finančnega načrta. Še zlasti pri določanju cestnine, je ministrstvo 

upoštevalo da: 

 je možno obnoviti ekonomsko-finančni načrt na koncu vsakega regulativnega 

obdobja (petih let), na podlagi pregleda obstojnosti in/ali sprememb, do katerih je 

prišlo v enakem obdobju elementov, ki so opredeljeni v ekonomsko-finančnem 

načrtu; 

 pristojbina, izražena v vozilih/km, brez odbitkov možnih dodatnih ali reduktivnih 

cestninskih postavk, ter po plačanih davkih in možnih preplačilih, je višja od določene 

na cestninskem povprečju posameznega koncesionarja  za različne razrede vozil 

in/ali vrste avtocestnih odsekov, pri čemer se ovrednoti z povprečjem količine 

prometa iz predhodnega leta; 

 revizija konvencije in ekonomsko-finančnega načrta je potrebna zaradi novega 

investicijskega programa ali zaradi neobičajnih dogodkov, ki povzročijo spremembe 

načrta. 

Ocene prometa, razvite na osnovi zgornjega kriterija, je za kasnejše določanje dajatev 

odobril ANAS. 

V skladu z zgornjimi predpisi, morajo državne oblasti imeti možnost obračunanja ali 

povišanja koncesijske cestnine, ki jo koncesionar obračuna na podlagi koncesijske 

pogodbe v luči različnih, nepredvidljivih elementov. To bi lahko vodilo do spora z 

predvidenim TOLL+ sistemom, kjer cene določa operater. 

2. Status quo uvedbe Direktive o Eurovinjeti v Italiji  

Dodajmo še, da je Italija predhodne različice Direktive o Eurovinjeti uvedla na podlagi 

Uredbe z Zakonsko Močjo, z dne 25. januarja 2010, št. 7 (določanje “Uvedbe Direktive 

2006/28/SE o plačevanju težko tovornih vozil za uporabo določene infrastrukture.«) 

Italijanski zakonodajalec je torej v skladu z Direktivo 2006/38/ES, uvedel sistem plačevanje 

uporabe cestne infrastrukture na osnovi načela »uporabnik plača« in na osnovi sposobnosti 

                                                  
214 Omenjena ugotovitev se nanaša na italijansko mejo, ki bo predmet uvedbe ukrepov, in posledično tudi na 

alpske loke A, B+ in deloma C. 
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uvajanja načela »onesnaževalec plača«, npr. na podlagi spremembe cestnin, ki temelji na 

okoljski učinkovitosti vozil, ki je bistvena za spodbujanje trajnostnega prometa v Uniji. 

Iz tega stališča TOLL+ predstavlja internalizacijo zunanjih stroškov: pridobljena sredstva 

morajo biti posledično uporabljena v okoljske namene (zmanjševanje prometnih zastojev 

ter izgradnja alternativne strukture). 

V. Slovenija 

Slovenija že uporablja cestninski sistem za težka tovorna vozila, ki je v skladu z ustrezno 

zakonodajo EU. Tukaj velja poudariti, da so osnovni cilji instrumenta za upravljanje težkega 

prometa TOLL+ skladni z slovensko prometno politiko, kot je le ta definirana v trenutni 

Resoluciji o Prometni Politiki v Republiki Sloveniji (Resolucija o prometni politiki Republike 

Slovenije, RePPRS). Kljub temu (še) ni dosežena celotna uvedba, v nekaterih primerih tudi 

zato, ker slovenska zakonodaja ne podpira dovolj trdno teh ciljev. 

TOLL+ kot takšen je načeloma skladen z slovensko Ustavo. Kljub temu, obstajajo 

neskladja glede na način veljavnosti in uporabe omenjenega instrumenta. 

Iz tega stališča bi lahko našli možna neskladja zlasti v kontekstu načela enakega 

obravnavanja in ne-diskriminacije, predvsem zaradi (neupravičene ali neustrezne) razlike 

med plačljivimi in brezplačnimi potmi, ter v kontekstu načela svobode poslovanja. Načelo 

enakega obravnavanja (ali ne-diskriminacije) ne zahteva absolutnega ali splošnega 

enakega obravnavanje. Predvsem zahteva, da se vse načeloma enake pravne situacije 

obravnavajo enako, vse načeloma ne-enake situacije pa prav tako na ustrezen 

(sorazmeren), ne-enak način. V praksi torej lahko osebe in situacije obravnavamo drugače, 

vendar pa takšno obravnavanje ne sme biti pristransko brez da bi za to obstajala smiselna 

materialna razlaga. Podobno tudi načelo svobode poslovanje po naravi ni absolutno, saj se 

priznajo določene »izjeme« ali omejitve, ob tem pa mora biti upoštevano tudi načelo 

sorazmernosti. 

Znotraj preizkusa sorazmernosti, je (prav tako) zahtevano, da se upošteva ali so ukrepi, ki 

omejujo svobodo poslovanja, potrebni, ustrezni in skladni z legitimnim ciljem. Sama 

Ustava, oz. njen 74 (2) člen, predpisuje, da gospodarske dejavnosti, ki je v nasprotju z 

javnim interesom ali koristjo, ni moč opravljati. Poleg tega slovenska Ustava prav tako 

prizna načelo zdravega življenskega okolja, ki se lahko uporabi kot pomoč pri uvedbi 

TOL++ v Sloveniji. 

Kar se zadeva dejanske slovenske uredbe statuarnega prava in iz njega izhajajočih 

zakonodajnih aktov, uvedba TOLL+ načeloma ne bi povzročila vidnih strukturnih ali temeljih 

neskladij. Možna neskladja bi se najverjetneje nanašala na tista iz predhodnih različic 

Direktive o Eurovinjeti 215 saj je ta Direktiva del slovenske zakonodaje. Iz tega stališča v 

Sloveniji npr. ni učinkovitega orodja za celostno internalizacijo zunanjih storškov 

cestnega tovornega prometa, kar pa je ena od glavnih značilnosti TOLL+. 

                                                  
215  Še zlasti je potrebno upoštevati meje, ki jih določajo zgornji mejniki infrastrukturnih troškov. 
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Poleg zgornjih navedb je potrebno poudariti tudi nekatere (potencialne) zakonske (in 

dejanske) težave.V skladu z našo pravno analizo, so te (potencialne) težave sledeče: 

 v skladu z obstoječo zakonodajo, se cestnine na plača v primeru: intervencijskih 

vozil, vojnih vozil, prednostnih voženj (v skladu z predpisi o cestni varnosti), 

transporta humanitarne pomoči, vozil cestnih operaterjev (delavcev), ter 

spremljevalnih vozil vseh zgoraj navedenih prevozov. 

 v izjemnih primerih je moč obračunati premijo, tj. dodatno cestninsko plačilo za 

uporabo cest in cestne infrastrukture v gorskih predelih, vendar pa morajo biti za to 

izpolnjeni določeni pogoji (potencialna ne-fleksibilnost, glede na konkretne zahteve 

TOLL+),216 

 z namenom, da bi preprečili okoljsko škodo in zastoje, zmanjšali škodljive posledice 

plačljivih cest, optimizirali uporabo plačljivih cest in izboljšali cestno varnost, se lahko 

cestninske tarife spremenijo glede na čas, teden ali leto oz. glede na dan ali sezono 

uporabe, in v skladu z EURO emisijskimi razredi, vključno z nivojem PN in NOx, 

vendar pa je v obeh primerih potrebno izpolniti določene pogoje (potencialna no-

fleksibilnost, ki je odvisna od konkretnih zahtev TOLL+),217 

 načeloma je za obračunavanje cestnine uporabnikom za uporabo plačjivih cest 

(avtocest) v Sloveniji in za zbiranje pridobljenih prihodkov (možna težava, še zlasti če 

mora biti v TOLL+ vpletena tretja oseba (operater)), pristojna Slovenska Avtocestna 

Družba.218 

 omejitev glede na uporabo določenih javnih cest, ter še zlasti omejitev glede na težo 

vozila (možna ovira za enako porazdelitev prometa na mejnih prehodih), 

 obravnavani instrument lahko (potencialno) vpliva na izvajalce infrastrukture, 

(cestninske) operaterje in/ali koncesionarje (pogodbene stranke), ki sodelujejo v 

dejavnostih, ki so povezane z javnimi cestami (in železnicami); zaradi tega se lahko 

pojavi vprašanje »spremembe zakona« o pravnem razmerju med javnimi oblastmi in 

pogodbenimi strankami, tako kot tudi vprašanje o pridobljenih pravicah, 

 slovenski železniški sistem, tj. železniška infrastruktura, še ni zaključena in (V 

primerjavi z avtocestami) še ni dovolj konkurenčna; postopek liberalizacije še ni 

zaključen. 

Kot povzetek lahko trdimo, da je TOLL+ načeloma skladen z slovensko prometno politiko in 

(ustavnim) pravnim sistemom. Na splošno lahko podobno zatrdimo tudi za uredbe 

statuarnega prava in iz njih izhajajoče zakonodajne akte, saj ni nobenih očitnih strukturnih 

                                                  
216  17.člen Akte o cestninah za vozila z maksimalno dovoljeno maso, večjo od 3,500 kg. V praksi niso 

upoštevane druge razlike, razen teže. 
217  14.člen Akte o cestninah za vozila z maksimalno dovoljeno maso, večjo od 3,500 kg. V praksi zaenkrat niso 

upoštevane druge razlike, razen teže, kot smo že omenili zgoraj. 
218  9. člen Slovenske Avtovestne Družbe. 
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ali temeljnih neskladij. Obstajajo pa nekatera neskladja z določenimi predpisi statuarnega 

prava in iz njega izhajajočih zakonodajnih aktov. 

VI. Švica 

Švicarska zakonodaja je pripravljena za uzakonitev instrumenta, ki spodbuja prehod iz 

cestnega tovornega prometa v Alpah na železniški. Ustavna podlaga za takšen instrument 

je na razpolago. 

6.člen GVVG podaja pravno podlago za uzakonitev takšnega prehodnega sistema za 

alpski tranzitni promet na osnovi zakonodajnega akta. Zato je uvedba TOLL+ skladna s tem 

predpisom; potrebna bi bile le dopolnitev tega zakona. 

V Švici uzakonitev TOLL+ ne bi morala temeljiti na Direktivi o Eurovinjeti. Namesto tega 

imata Švica in EU dogovor o uvedbi PPTV za Švico, na podlagi EU-Švicarskega 

Prometnega Sporazuma. TOLL +  se lako uvede le v skladu z uredbami tega Sporazuma 

oz. naknadno po dopolnitvi Sporazuma. Obstoječa PTTV je bila dogovorjena v EU-

Švicarskem Prometnem Sporazumu. Zato bi lahko TOLL+ uzakonitili kot dodatek PTTV, 

vendar le, če skupni znesek ne bi presegal maksimalnega zneska, ki ga določa Sporazum.
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Poglavje 3: Tabele stopenj pravne (ne)skladnosti 

V primeru TOLL+ se zaradi omejitve njegove veljavnosti na alpski lok B+ in zaradi veljavnosti 

predpisa o prečkanju Glavne Alpske Linije, pojavijo podobna neskladja kot pri ACE in AETS, kar 

pomeni, da je neskladen z osnovnimi načeli prava Evropske Unije, mednarodnega prava in 

državnih zakonov. Ta neskladja so v tabeli stopenj razvrščena glede na stopnjo neskladnosti. 

Sicer prikaz ne bi omogočal primerjave, saj bi morale biti neskladnosti prikazane na Stopnji 5 

vsake tabele stopenj. 

1. Pravo Evropske Unije  

TOLL+ Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
Instrument je 

skladen z 
pravom EU 

Instrument ni 
skladen z 

nezavezujočimi 
akti (npr. z Belo 

Knijgo) 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

sekundarnega 
zakona 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

sekundarnega 
zakona 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnim  

zakonom (TEU 
in PDEU) 

Pravna 
skladnost z 
pravom EU 

  x   

Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti že ponazarja posebne značilnosti TOLL+, vendar pa 

predvideva tudi določene predpogoje in omejitve veljavnosti instrumenta, zaradi katerih je 

potrebno prilagoditi bodisi TOLL+ bodisi trenutno Direktivo. 

2. Mednarodno pravo  

TOLL+ Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 Instrument je 
skladen z 

mednarodnimi 
pogodbami in 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

tekočini 
diskusijami v 

organih kot so 
UNECE, WTO 

in ITF  

Instrument je 
neskladen z 

svostranskimi 
sporazumi med 
EU in Državami 

Članicami 
Zurichškega 

Procesa 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi med 
EU in Tretjimi 

Državami 

Instrument je 
neskladen z 

večstranskimi 
pogodbami in 

sporazumi (npr. 
GATT, SEGP, 

ECMT)  

Pravna 
skladnost z 

mednarodnim 
pravom 

  x   

Stopnja 3 še posebej velja, če je prekoračena stopnja dajatev, ki je določena v EU-Švicarskem 

Prometnem Sporazumu. 
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3. Državna prava  

TOLL+ Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
avstrijskim 

pravom 

  x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Avstije 

x     

 

TOLL+ Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
francoskim 

pravom  

   x x 

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Francije 
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Tabela stopnje, ki se nanaša na pravno skladnost z francoskim pravom, je bila zaključena na 5. 

stopnji zaradi domneve, da ne obstaja dovolj znanstvenih elementov, da bi upravičili uvedbo 

TOLL+ samo v alpski, in ne tudi v drugih regijah. 

 

TOLL+ Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
nemškim 
pravom  

  x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Nemčije 

     

 

  



 

138/154 

TOLL+ Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
italijanskim 

pravom  

 x x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi Italije 

    x 

 

TOLL+ Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
slovenskim 

pravom  

  x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Slovenije 
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TOLL+ Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5 

 
 

Instrument je 
skladen z 
državnim 

zakonom in 
pogodbenimi 
obveznostmi  

Instrument je 
neskladen z 
pogodbenimi 

obveznostmi do 
javnih ustanov  

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 
uredbami 

statuarnega 
prava  

Instrument je 
neskladen z 

ustavnim 
pravom 

Pravna 
skladnost z 
švicarskim 

pravom  

  x   

      

 

Instrument je 
skladen z vsemi 
dvostranskimi 

sporazumi 

Instrument je 
neskladen z 

dvostranskimi 
sporazumi z 

drugimi 
Državami 
Članicami 

Instrument je 
neskladen z 

izbranimi 
uredbami maks. 

treh 
dvostranskih 

sporazumov z 
tretjimi državami 

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami maks. 
treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami  

Instrument je 
neskladen z 
osnovnimi 

uredbami več 
kot treh 

dvostranskih 
sporazumov z 

tretjimi državami 
Pravna 

skladnost z 
dvostranskimi 

sporazumi 
Švice 

   x  
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Poglavje 4: Priporočila 

Uvedba TOLL+ prav tako zahteva spremembo obstoječe zakonodaje in sprejem novih 

zaknodajnih aktov; kadar dopolnitev zakonodaje ni mogoča, mora biti TOLL+, z namenom 

odpravljanja neskladnosti, prilagojen ustrezni zakonodaji. 

Med posebnostmi uvedbe TOLL+ v okviru trenutnega pravnega okvir EU je najbolj pomembna 

uskladitev dokumenta z predpisi Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. Države Članice pa bi lahko 

tudi ponovno spremenile Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti. 

A. Uskladitev TOLL+ z Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti 

V skladu z našim razumevanjem raziskave ALBATRAS219, bo TOLL+ uveden v skladu z 

predpisi Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. Vse potrebne prilagoditve iz tega stališča se 

lahko povzamejo iz zgornje pravne analize.220 Še enkrat pa navajamo najpomembnejše 

prilagoditve. 

Najprej je potrebno doseči ne-diskriminacijo glede na razlikovanje plačljivih in brezplačnih 

poti in na pravilo prečkanja Glavne Alpske Linije, ki krši 3.odstavek 7.člena Dopolnjene 

Direktive o Eurovinjeti. 

V skladu z njo, je potrebna nadaljna prilagoditev teritorialnega obsega veljavnosti TOLL+, 

in še zlasti njegove omejene veljavnosti na lok B+, kot tudi na uporabo v alpski regiji, ne pa 

tudi v drugih goratih predelih Sodelujočih Držav. V primeru, da ni moč izpolniti predpogojev 

Direktive, je potrebno povečati obseg veljavnosti instrumenta, z namenom, da bi dosegli 

pravno skladnost. 

Kar se zadeva obračunavanja dajatev v okviru TOLL +, naj vas spomnimo, da so lahko 

škodljive posledice prometnih zastojev ponazorjene le kot variacija v okviru režima 

infrastrukturnih stroškov, dajatve zunanjih stroškov pa lahko pokrivajo le stroške 

onesnaževanja zraka in hrupa. Če gremo še dlje, je takšna internalizacija (vsaj trenutno) iz 

vidika onesnaževanja zraka omejena na izrecno navedene onesnaževalce v Direktivi, iz 

vidika hrupa pa na območja z prebivalstvom, ki je izpostavljeno prometnemu hrupu. TOLL+ 

mora v znak spoštovanja teh načel podati točnejšo rešitev, ki bi zagotavljala, da so stroški 

zastojev izključeni iz dajatve zunanjih stroškov, da so dajatve zunanjih stroškov določene v 

skladu z minimalnimi zahtevami in metodami, navedenimi v Prilogi IIIA, in da se spoštujejo 

maksimalni zneski iz Priloge IIIB. Poleg tega, je predvidena sprememba, ki stremi k 

zmanjšanju zastojev, lahko povezana le z infrastrukturnimi dajatvami in mora spoštovati 

načela iz Direktive. 

Ker je bila izjema pribitka221 uzakonitena predvsem v goratih predelih kot so Alpe, je za 

uveljavljanje izjeme pribitka obvezen natančen pregled vprašanja o temu, kateri odseki so 

                                                  
219 Glejte v 52. pp. in njemu sled. pp., 124 ALBATRAS Končne Raziskave. 
220 Glejte zgornje Poglavje 2 A. II. 5.dela. 
221 Glejte zgornje 1E Poglavje 2.Dela. 
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zajeti v toll+. V tem primeru se ne sme obračunati dajatev zunanjih stroškov, razen če velja 

pribitek in je njegov znesek, razen v določenih emisijskih razredih, odštet od zneska 

dajatve zunanjih stroškov, ki jo prevozniki plačano na tem delu omrežja. Prihodki od 

simultane veljavnosti pribitka in dajatev zunanjih stroškov morajo biti namensko rezervirani 

za izgradnjo posebnih prednostnih projektov, ki so v splošnem evropskem interesu. 

B. Sprememba Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti 

Za razliko od področja okolja, kjer zaščitni ukrepi, sprejeti na evropskem nivoju, ne bodo 

preprečevali strožjih državnih ukrepov (193. člen PDEU), Direktiva o Eurovinjeti, katere 

pravna podlaga je 91. člen PDEU, prepoveduje vsakršne državne ukrepe, ki presegajo 

njene predpise.222 

Zato bi bila edina izvedljiva možnost za doseganje pravne skladnosti v primeru, da uvedba 

TOLL+ presega trenutne meje, ki jih je zastavila Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti, ali pa 

nakazuje potencialne potrebe po dodatnih spremembah, dodatna dopolnitev Direktive. 

Ustrezen okvir bi bila lahko naslednja revizija Direktive, ki je v skladu z 11.členom, 

predvidena za obdobje od 2015 dalje. To se še zlasti zadeva možnosti internalizacije 

stroškov zastojev ter zunanjih stroškov, onesnaževalcev, ki so pomembni za obračun 

stroškov onesnaženosti zraka, ter zgornje meje zunanjih stroškov, ki je določena v Direktivi. 

Kot se lahko sklepa iz procesne dokumentacije, so predpisi že bili predmet bistvenih 

sprememb med dolgotrajnim zakonodajnim postopkom od začetnega predloga Komisije v 

letu 2008, do revizije Direktive 1999/62/ES in njenih predhodnih verzij, dokler septembra 

leta 2011 zakonodaja EU končno ni sprejela Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti. Takšen 

sprejem je temeljih na med-institucionalnem kompromisu, ter, med drugim, tudi na zgornjih 

mejah cen, mejnikih odstopanja in obačunskih metodah, ter na natančnem obsegu 

elementa dajatev zunanjih stroškov ter njihovega medsebojnega odvisa z režimom 

infrastrukturnih dajatev. Še zlasti, kar se zadeva vključitvije stroškov, ki jih povzročajo 

zastoji, je kot zunanje stroške Komisija predlagala tovrstno vključitev za nedavno sprejeto 

dopolnitev, vendar pa žal le ta v zakonodajnem postopku ni dobila potrebne večine glasov. 

C. Spremembe obstoječe zakonodaje in sprejetje novih zakonodajnih aktov na 

državnem nivoju 

Uvedba TOLL+ v skladu z Direktivo o Eurovinjeti, po prilagoditvi instrumenta oz. po nadaljni 

dopolnitvi Direktive, bi zagotovo potrebovala tudi spremembe obstoječe državne 

zakonodaje, saj v Sodelujočih Državah Zurichškega Procesa že obstaja cestninska 

zakonodaja; med pripravo sprememb je potrebno upoštevati okoliščine in načela obstoječih 

cestninskih sistemov. 

Ker Direktiva o Eurovinjeti v Švici nima neposrednega pravnega učinka, bi bili pogoji za 

uvedbo TOLL+ na švicarskem ozemlju drugačni od pogojev drugih Sodelujočih Držav. 

                                                  
222 Za podrobnejše podatke o tem vidiku, poglejte Poglavje 3 A. IV. 3.dela 
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I. Dvostranska dopolnitev EU-Švicarskega Prometnega Sporazuma 

Ponovno je potreben dvostranski sporazum EU-Švicarskega Prometnega Sporazuma, še 

zlasti v primeru, da maksimalni znesek dajatev tranzitnega prometa presega znesek že 

obračunane PTTV in dajatev v okviru TOLL+. 

II. Uvedba na državnem nivoju Sodelujočih Držav, ki so Države Članice EU 

V Sodelujočih Državah, ki so Države Članice EU, uvedba TOLL+ ne more biti osamljena od 

uvedbe Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, ki vsebuje predpise cestninskih sistemov. Poleg 

tega, in ker v teh državah že obstajajo cestninski sistemu, ki temeljijo na predhodnih 

različicah Direktive, bi uvedba Direktiva v njeni trenutni obliki najverjetneje zahtevala 

spremembe ustrezne zakonodaje. Državne posebnosti so lahko očitnejše zaradi različnih 

cestninskih sistemov, ki se dejansko uporabljajo (še zlasti, kar se tiče različnih koncesijskih 

režimov). Zato so med pravno analizo na dan prišle različne posledice ter okoliščine 

uvedbe TOLL+ na državnem nivoju, ki so v povzetku opisane v nadaljevanju, in sicer za 

vsako Državo Članico EU, ki sodeluje v Zurichškem Procesu, posebej. 

1. Avstrija 

Uvedba sistema TOLL+ bi zahtevala dopolnitev Zveznega Cestninskega Zakona, ki bi 

uvedel internalizacijo zunanjih stroškov na podlagi doplačila že obstoječe cestnine. 

5.odstavek 9.sekcije Zveznega Carinskega Zakona, ki je pravna podlaga te uredbe, mora 

biti dopolnjen, saj lahko cestninske tarife obstajajo le v okviru veljavne verzije Direktive o 

Eurovinjeti. 

Poleg tega je potrebna prilagoditev Avstrijske Uredbe o Cestninskih Tarifah, ki določa 

cestninske stopnje, in sicer z strani Zveznega Ministrstva za Promet, Inovacije in 

Tehnologijo. 

2. Francija 

V namen omejitve TOLL+ na območje francoskih Alp, je potrebno enako kot v primeru 

ACE, izvesti znanstveno analizo. 

Z namenom, da bi na francosko ozemlje uvedli TOLL+, bi bil za to potreben nov zakon.223 

V nasprotnem primeru bi bil TOLL+ po našem mnenju neskladen z zgoraj navedenimi 

predpisi Cestnega Zakonika ter z splošnim načelom brezplačnosti. 

 

Kot v primeru ACE, bi bila potrebna tehnična revizija obstoječih koncesij javnih del v alpski 

regiji, kot tudi revizija pogodbe o javno zasebnem partnerstvu, ki se nanaša na francosko 
                                                  
223  Menimo, da ne bi bilo potrebno spremeniti predpisov Cestnega Zakonika, ki se nanašajo na avtoceste in 

“ouvrages d’art”; dejansko bi obstoječi predpisi lahko bili združeni z novim zakonom, ki služi za uzakonitev 
kateregakoli od treh instrumentov, na osnovi načela “speciala generalibus derogant”, tj. posebnih zakonov, ki 
so del splošnega zakona. Za okrepitev te analize, je potrebno poudariti, da so bili za uvedbo francoske Eko 
Takse sprejeti novi zakoni, ni pa bil spremenjen Cestni Zakonik. 
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Eko Takso, z namenom, da bi presodili ali je potrebna dopolnitev koncesij iz tehničnih 

razlogov (npr. za nameščanje operativnih mehanizmov). Poleg tega, pogodbe kot je 

pogodba o javnem naročilu ali o javnem partnerstvu, na prvi pogled izgledajo bolj skladne 

kot koncesije javnih del za eksternalizacijo vseh ali delnih ciljev vzpostavitve in uvedbe 

TOLL+ z strani zasebnega operaterja. 

Kar se tiče naplačevanja izjeme pribitkov na omrežju, ki je zajeto v koncesijo javnih del, so 

na prvi pogled in iz tehničnega stališča koncesionarji javnih del najustreznejše osebe za 

naplačevanje izjeme pribitka in za plačilo dohodkov Državi, da lahko le ta financira 

prednostne projekta evropskega interesa; kljub temu, pa je lahko dodatna naloga iz 

pravnega vidika smatrana kot neskladna z načeli, ki se nanašajo na koncesije javnih del224. 

Francoska Država se lahko znajde v situaciji, v kateri ne te naloge ne more dodeliti 

koncesionarjem javnih del in bi morala v ta namen morda izvesti posebno javno naročilo. 

Kar se zadeva naplačevanja izjem pribitkov na omrežju francoske Eko Takse, bi to skoraj 

zagotovo delal pogodbeni partner francoske Države na osnovi pogodbe o javno zasebnem 

partnerstvu, ki se nanaša na francosko Eko Takso. Takšna pogodba bi morda morala biti 

spremenjena, zato da bi upoštevala posledico naplačevanja takšnih pribitkov (npr. v smislu 

dodatnih stroškov za pogodbeno stranko). 

3. Nemčija 

Kar se zadeva zakonodaje iz področja cestnih prevozov in še posebej Zveznega 

Cestninskega Akta, bi uvedba TOLL+ v nemško državno pravo zahtevala dopolnitev 

predpisov iz pravnega okvira Dopolnjene Direktive o Eurovinjeti, saj pri obračunu 

cestninskih tarif zankrat ni predvidena možnost internalizacije zunanjih stroškov. Poleg 

tega, je potrebno zagotoviti tudi spremembo infrastrukturnih dajatev. 

Kar se zadeva uvedbe TOLL+ in še zlasti, obračunske zmogljivosti, ne smemo pozabiti, da 

na podlagi pogodbe javnega prava, cestnine v Nemčiji dejansko pobira družba Toll Collect 

GmhB. Kakršnokoli naplačevanje na nemškem ozemlju, ki izhaja iz uvedbe TOLL+, mora 

biti ustrezno vključeno v ta sistem, z namenom, da bi se izognili nepotrebnim trenjem ali 

dodatnim upravnim stroškov.  

4. Italija 

Uvedba TOLL+ bi zahtevala spremembe trenutno veljavnih koncesijskih sporazumov, 

sklenjenih med javnimi ustanovami in zasebnimi koncesionarji. Kakršnakoli eventualna 

uvedba bi morala upoštevati sledeče: : (i) identifikacija načrtovane infrastrukture ali 

infrastruktur v izgradnji v skladu z ekonomsko-finančnim načrtom,; (ii) identifikacije 

makroekonomskih, prometnih in sektorskih spremenljivk, če so le te pomembne za analizo 

                                                  
224  Dejansko bi se lahko dodatne naloge smatrale kot da bistveno vplivajo na spremembo predmeta javnih 

storitev, katerih glavni namen je zagotavljanje javnih storitev končnim potrošnikom glede na plačano ceno 
(plačilo izjemnega pribitka ni smatrano kot plačilo končnih potrošnikov, če javno storitev nudi koncesionar). 
Poleg tega in glede na ekonomsko presojo, bi takšne dodatne naloge lahko navzven zmanjšale tveganja 
koncesionarjev javnih storitev. Tovrstne bistvene spremembe so nezakonite. (CAA, 17.aprila 2007, 
št° 06PA02278, Sté Kéolis). 
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razvoja količine prometa; (iv) letna časovna razporeditev razvojne hipoteze o 

makroekonomskih, prometnih in sektorskih spremeljivkah v obdobju gospodarsko-

finančnega načrta, ki so predpostavke scenarija za razvoj prometa. 

Kar se tiče obstoječega cestninskega sistema (Telepass) avtocest v Italiji, je pomembno 

poudariti, da je v skladu z odločitvijo št. 2170 z dne 25. julija 1994, Državni Organ, pristojen 

za Konkurenco, kaznoval Autostrade S.p.A. v zvezi z obtožbo, da se cestnina lahko plača  

izrecno z »Viacards« (predplačniške kartice oz. kartice, ki so povezane z bančnim 

računom) ali z »Telepass« sistemom (elektronski sistem, ki registrira poti določenega vozila 

in cestnino nemudoma obračuna iz bančnega računa lastnika vozila), ne pa tudi z 

kreditnimi karticami in z gotovino. Možna uvedba TOLL+ bi morala omogočati možnost 

plačila z vsemi zakonsko sprejetimi plačilnimi sredstvi (gotovina, kreditna kartica, OBU in 

Telepass v Italiji). 

5. Slovenija 

Uvedba TOLL+ bi zahtevala določene spremembe statuarnega prava in iz njega izhajajočih 

zakonodajnih aktov, v skladu Dopolnjeno Direktivo o Eurovinjeti, še zlasti v namen 

omogočanja učinkovite in absolutne internalizacije zunanjih stroškov cestnega tovornega 

prometa, predvsem iz vidika onesnaževanja zraka in hrupa. 

Zahtevana sprememba na statuarnem nivoju bi bila pretežno »izboljševalne« narave in bi 

najverjetneje zadevala Akt o cestninah za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 

3,500 (Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,500 kg, 

ZCV), Zakon o Javnih Cestah (ZJC), in posledično tudi različno izhajajočo zakonodajo kot 

so uredbe, odloki in predpisi, ki se nanašajo na te dva akta. V tem primeru bi bile potrebne 

spremembe predvsem sledeče: 

 Nevtralizacija »zgornje meje infrastrukturnih stroškov«: 

Nova ali dopolnjena zakonodaja bi morala nevtralizirati »zgornjo mejo 

instrastrukturnih stroškov«, ki jo obstoječa zakonodaja določa za določene primere, 

kjer je to seveda možno, saj je npr. v primeru določanja cestninskih stopenj, na voljo 

preozek okvir. To pomeni, da obstoječa zakonodaja ni dovolj fleksibilna, da bi 

omogočila učinkovito in absolutno internalizacijo zunanjih stroškov cestnega 

tovornega prometa, še zlasti iz vidika onesnaženosti zraka in hrupa, in sicer v skladu 

z načelom »onesnaževalec plača«. Kljub temu, v tem kontekstu ne bi smelo priti do 

nastanka dvojnih dajatev ali do nesorazmernosti dajatev. 

 Utemeljitev novih izjem, poleg že obstoječih v trenutni zakonodaji: 

V skladu z obstoječo zakonodajo obstaja možnost da – v skladu z načelom 

nediskriminacije – cestnine ne plačajo interventna ter vojaška vozila, prednostna 

vozila (v skladu z predpisi o cestni varnosti), vozila, ki prevajažjo humanitarno 

pomoč, vozila cestnih operaterjev (cestna dela) in vozila, ki spremljajo vsa zgoraj 

navedena vozila. Vse dodatne izjeme, ki spremljajo TOLL+, morajo biti podrobno 

preučene. Načeloma mora biti razlikovanje med zavezanim in nezavezanim 

prometom, če le to obstaja, izvedeno pod pogoji, da so vse bistveno enake situacije 
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predmet enakega obravnavanje, vse bistveno različne situacije, pa na ustrezen 

(sorazmeren) neenak način. 

 Skladnost z EETC ali podobnim »nadzornim« sistemom: 

Poleg tega bi uvedba TOLL+ najverjetneje zahtevala skladnost z EETC ali z njemu 

podobnim »nadzornim« sistemom; takšen sistem trenutno ni na razpolago. 

 

III. Uvedba na švicarskem državnem nivoju 

Če bi Švica uzakonitila TOLL+, bi to vodilo k novi podlagi za obračun Pristojbine Težko 

Tovornih Vozil (PTTV). Kot je prikazano zgoraj225 bi bili prihodki iz PTTV uporabljeni za 

kritje infrastrukture in zunanjih stroškov težko tovornega prometa, ki niso zajeti drugje.  

Obračunavanje novih TOLL+ dajatev bi imelo za posledico novo pravno podlago za 

obračun PTTV ali pa zmanjšanje PTTV, če upoštevamo, da prihodki TOLL+ dajatev 

izpolnjujejo zakonske zahteve, da skupni znesek PPTV in TOLL+ ne sme presegati 

zakonsko določenega maksimuma. 

D. Okoliščina uvajanja in veljavnosti  TOLL+ 

Dopolnjena Direktiva o Eurovinjeti podaja posebna pravila za primere, kot je ta, kjer želi več 

Držav Članic vzpostaviti skupni cestninski sistem; seveda je potrebno upoštevati predpise, 

ki zahtevajo tesno sodelovanje z Komisijo kot tudi odprtost sistema drugim Državam 

Članicam. 

Direktiva prav tako določa, da ureditve plačevanja cestnine za neobičajne uporabnike 

cestnega omrežja ne bodo, finančno ali kako drugače, predstavljale neupravičene izgube 

prednosti. Še zlasti v primerih, ko Država Članica cestnino naplačuje izrecno na podlagi 

sistema, ki zahteva napravo na vozilu, je potrebno zagotoviti, da lahko uporabniki ustrezne 

naprave na vozilih, ki so usklajene z zahtevami Direktive, pridobijo na podlagi smiselnih 

upravnih in ekonomskih pogojev.  

Kjer je to ekonomsko izvedljivo, bodo Države Članice obračunale in pobirale dajatve 

zunanjih stroškov na podlagi elektronskega sistema, ki izpolnjuje zahteve Direktive 

2004/52/ES, in ki je v skladu z njo, interoperabilen z OBU. 

 

************************ 

 

Waldeck Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft 

V Frankfurtu, 16. februarja 2012 
                                                  
225  . Poglavje 3 F. II. 2.Dela 
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Priloga I: Sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami – podatki 

A. Mednarodni okvir 

I. Konvencija UNFCCC 

Prvi mednarodni ukrep, ki je bil sprejet v zvezi z vprašanjem zmanjševanja globalnega 

segrevanja, je bila Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, tj. 

mednarodna okoljska pogodba, ki jo je junija 1992 podpisala večina razvitih držav in držav 

v razvoju (v nadaljevanju: UNFCCC ali Konvencija)1. Glavni namen Konvencije je bil 

določiti splošen ovir za medvladna prizadevanja z nezavezujočim ciljem zmanjšati 

antropogene emisije do konca leta 2000 na več skupnih osnovah tako, da bodo te emisije 

dosegle ravni iz leta 1990. 

Pravzaprav konvencija UNFCCC zgolj spodbuja industrializirane države, da stabilizirajo 

svoje emisije toplogrednih plinov (v nadaljevanju: TGP), pri čemer ne predpisuje obveznih 

omejitev za posamezne države in ne vsebuje nobenega mehanizma uveljavljanja. Ta 

vprašanja naj bi se obravnavala v protokolih h Konvenciji, ki bodo pozneje sprejeti. 

Kljub temu člen 4 konvencije UNFCCC opredeljuje splošne obveznosti, ki jih morajo 

spoštovati vse pogodbenice Konvencije, in posebne obveznosti, ki se uporabljajo za 

industrializirane države in gospodarstva na prehodu, navedena v Prilogi I h Konvenciji (v 

nadaljevanju: pogodbenice iz Priloge I), ter za razvite države, navedene v Prilogi II h 

Konvenciji (v nadaljevanju: pogodbenice iz Priloge II).2 Na splošno morajo pogodbenice iz 

Priloge I in pogodbenice iz Priloge II med drugim: (i) zbirati in konferenci pogodbenic 

razkriti informacije o emisijah TGP po virih, najboljše prakse, nacionalne in regionalne 

politike ter ukrepe iz spodnje točke (ii);3 (ii) uvesti in izvajati nacionalne in regionalne 

politike ter sprejeti ustrezne ukrepe za reševanje vprašanja emisij TGP v vseh zadevnih 

industrijskih panogah, vključno s prometom, in (iii) iskati rešitve za prilagoditev pričakovanih 

učinkov, ki izhajajo iz politik in ukrepov, navedenih pod zgornjo točko (ii). 

Glede obveznosti iz točke (iii) zgoraj je vredno poudariti, da v skladu s členom 4 konvencije 

UNFCCC vlade „uporabljajo pri projektih ali ukrepih primerne metode, na primer presojo 

učinka, z namenom čim bolj zmanjšati škodljive učinke na gospodarstvo […]“. Pri 

sprejemanju politik in ukrepov, zlasti na skupni osnovi, vlade upoštevajo razlike v njihovih 

gospodarski strukturah, razpoložljive vire in stroške zagotavljanja skladnosti ter druge 

individualne okoliščine, zaradi katerih so določene države bolj občutljive za škodljive 
                                                  
1 Glej Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja, sprejeta maja 1992 v New Yorku in odprta 

za podpis na Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju, ki je potekala junija 1992 v Riu de Janeiru. 
Konvencija je začela veljati 21. marca 1994. 

2 Evropska unija in vsaka posamezna država alpske regije so pogodbenice Konvencije in so navedene v 
prilogah I in II h Konvenciji. Konvencijo UNFCCC je v imenu Evropske unije potrdil Evropski svet (glej Sklep 
Sveta št. 94/69/ES z dne 15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi 
podnebja). 

3 Za ta namen je bil v skladu s členom 12 konvencije UNFCCC uveden sistem nacionalnih seznamov in poročil 
o TGP, ki jih morajo pogodbenice iz Priloge I redno predložiti. V skladu s členom 1 konvencije UNFCCC, „vir 
pomeni kateri koli proces ali dejavnost, ki izpušča toplogredni plin […] v ozračje“. 
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posledice izvajanja takšnih ukrepov, kot so na primer države z gorskimi ekosistemi, države 

brez izhoda na morje in tranzitne države4. Pri tem bo upoštevana „potreba po ohranitvi 

trdne in trajnostne gospodarske rasti […] kot tudi potreba po pravičnih in ustreznih 

prispevkih vsake pogodbenice“. 

II. Kjotski protokol 

Osrednji protokol, ki nagovarja odprta vprašanja konvencije UNFCCC, je Kjotski protokol iz 

leta 1997 (v nadaljevanju: Kjotski protokol).5 Kjotski protokol je mednarodni sporazum, ki 

opredeljuje pravno zavezujoče obveznosti.  

Kjotski protokol so ločeno ratificirale vse države članice Evropske unije. Kljub temu pa so 

se te države odločile, da združijo svoja prizadevanja za izpolnitev svojih obveznosti na 

skupni osnovi in na stroškovno učinkovit način, zato je z Odločbo št. 2002/358/ES 

(„sporazum o porazdelitvi bremen“) Svet ratificiral Kjotski protokol v imenu Evropske unije.6 

S tem se Evropska unija in vsaka posamezna država članica, posamič in skupaj, 

zavezujejo k izpolnjevanju obveznosti iz Kjotskega protokola. 

Na splošno Kjotski protokol ponovno potrjuje in okrepi obveznosti iz Konvencije (npr. 

obveznosti iz zgornjih točk (i), (ii) in (iii)) in v členu 2 izpostavlja, da se usmeritve in ukrepi, 

ki jih razvijejo pogodbenice iz Priloge I, na splošno nanašajo na prometni sektor in posebej 

na letalski sektor.7 Pravzaprav Kjotski protokol izrecno spodbuja vlade tudi k reformi 

prometnega sektorja. 

Naj poudarimo, da Kjotski protokol ponovno navaja, da bodo pogodbenice iz Priloge I 

sprejele stroškovno učinkovite programe in si prizadevale čim bolj zmanjšati škodljive 

posledice ukrepov, ki se v skladu s tem izvajajo, na mednarodno trgovino in gospodarstvo. 

Pri tem se bodo nacionalne okoliščine in morebitni vplivi takšnih ukrepov upoštevali pred 

začetkom izvajanja. 

Za dosego dolgoročnih ciljev, opredeljenih v konvenciji UNFCCC in Kjotskem protokolu, je 

bil v okviru Kjotskega protokola uveden globalni sistem „omejevanja in trgovanja“ (ang. cap 

and trade). 

                                                  
4 Na zgoraj navedene primere se posebej sklicuje člen 4(8) konvencije UNFCCC v povezavi z državami v 

razvoju, npr. pogodbenice Konvencije, ki niso navedene v nobeni od prilog h Konvenciji („pogodbenice, ki niso 
vključene v Prilogo I“). Vendar člen 4(10) ponovno poudarja, kako pomembno je, da se upoštevajo posebne 
razmere držav, ki so občutljive za škodljive posledice izvajanja ukrepov, v odnosu do vseh pogodbenic 
Konvencije, nekateri pogoji iz odstavka 8 pa so ponovno navedeni v seznamu, ki sicer ni izčrpen oziroma ne 
izključuje drugih pomembnih razmer, opredeljenih v odstavku 8. 

5 Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja je bil sprejet na tretjem 
zasedanju Konference pogodbenic (COP 3), ki je potekalo 11. decembra 1997 v Kjotu na Japonskem, veljati 
pa je začel 16. februarja 2005.  

6 Glej Odločbo Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega 
izhajajočih obveznosti. 

7 Prav tam, člena 2 in 10 Kjotskega protokola. 
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Kar zadeva omejitve, je ključna obveznost opredeljena v členu 3(1) Kjotskega protokola, ki 

opredeljuje cilje za emisije toplogrednih plinov, nanašajoče se na sektorje in vire iz 

Priloge A h Kjotskemu protokolu (v nadaljevanju: Priloga A), za 37 industrializiranih držav in 

Evropsko unijo (tj. pogodbenice iz Priloge I). Poudariti je treba, da Priloga A zajema tudi 

prometni sektor. Pogodbenice iz Priloge I se zlasti zavezujejo, da bodo zmanjšale skupne 

emisije šestih ključnih toplogrednih plinov (od katerih je najpomembnejši CO2) za 

povprečno 5 % glede na raven iz leta 1990 v prvem petletnem ciljnem obdobju (tj. od 2008 

do 2012). Poleg tega Priloga B h Kjotskemu protokolu (v nadaljevanju: Priloga B) 

opredeljuje posebne cilje zmanjševanja emisij za vsako pogodbenico iz Priloge I. To 

pomeni, da naj bi do leta 2012 EU in vsaka posamezna država članica (vključno z državami 

alpske regije) zmanjšala svoje emisije toplogrednih plinov iz Priloge A za 8 % glede na 

raven iz leta 1990. 

Na podlagi ciljev zmanjševanja emisij iz Priloge B in ob upoštevanju ravni emisij 

toplogrednih plinov pogodbenic iz Priloge I iz leta 1990 se določi njihova prvotno dodeljena 

količina za prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola. Takšna prvotno dodeljena količina se 

razdeli v posamezne enote, tako imenovane enote dodeljene količine (v nadaljevanju: 

AAU), od katere vsaka dopušča izpust ene metrične tone ekvivalenta CO2. 

V skladu s členom 4 Kjotskega protokola se lahko pogodbenice iz Priloge I sporazumejo, 

da bodo svoje posamične ciljne obveznosti dosegale skupaj, kar je vsekakor izvedljivo, v 

kolikor seštevek njihovih skupnih emisij toplogrednih plinov ne presega njihovih skupnih 

dodeljenih količin. Takšno shemo imenujemo „mehurček“. V mehurčni shemi so v 

osnovnem sporazumu določene ravni emisij, ki se dodelijo posameznih pogodbenicam, če 

pa sistem kot celota ne uspe doseči skupnega cilja zmanjševanja emisij, je vsaka 

pogodbenica individualno odgovorna za doseganje ustrezne ravni, ki ji je bila dodeljena. 

Vsako mehurčno shemo je treba pred začetkom izvajanja priglasiti sekretariatu Konvencije. 

Ker so se Evropska unija in njene države članice odločile, da bodo svoje obveznosti 

izpolnjevale skupaj v skladu z mehurčno shemo, na podlagi pravno zavezujočega 

sporazuma o porazdelitvi bremen, kakor je bil pozneje spremenjen z Odločbo 2006/944/ES 

in Sklepom 2010/778/ES, je Evropska komisija sprejela sporazum o porazdelitvi skupnih 

ciljev. V skladu s tem sporazumom so bili opredeljeni diferencirani cilji emisij za Evropsko 

unijo in vsako posamezno državo članico za prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola.8 

Poudariti je treba, da morajo pogodbenice iz Priloge I v skladu s Kjotskim protokolom 

izpolnjevati svoje cilje prvenstveno z nacionalnimi ukrepi. Kjotski protokol pa je, kot že 

zgoraj navedeno, da bi pripomogel k izpolnjevanju njihovih ciljev na stroškovno učinkovit 

način, razvil sistem trgovanja, ki temelji na inovativnih tržno usmerjenih izvedbenih 

mehanizmih (v nadaljevanju: kjotski mehanizmi). Kjotski mehanizmi so torej dodatno 

sredstvo za doseganje obveznosti pogodbenic iz Priloge I, katerega cilj je ohraniti stroške 

zaviranja emisij na nizki ravni, pri čemer jim omogoča, da medsebojno trgujejo s pravicami 

                                                  

8 Glej Sklep Komisije 2010/778/EU z dne 15. decembra 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2006/944/ES o 
določitvi ravni emisij, ki se dodelijo Skupnosti in vsaki od njenih držav članic v okviru Kjotskega protokola v 
skladu z Odločbo Sveta 2002/358/ES. 
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do emisije in izkoriščajo cenejše zmanjševanje emisij v drugih državah. Kjotski mehanizmi 

temeljijo na ugotovitvi, da so emisije toplogrednih plinov globalna onesnaževala, zato ni 

tako pomemben kraj, kjer se doseže zmanjševanje emisij, pod pogojem, da ukrepi, sprejeti 

na takšnem kraju, ne povečujejo onesnaževanja v drugih območjih. 

Podrobna pravila in zahteve za izpolnjevanje zgoraj navedenih ciljev in za izvajanje kjotskih 

mehanizmov so bila podrobneje izdelana v tako imenovanih Marakeških sporazumih9, 

sestavljenih iz svežnja odločitev in sklepov, ki so bili doseženi v letu 2001 in formalno 

sprejeti v letu 2005 na prvem zasedanju CMP (v nadaljevanju: CMP 1)10. 

Kjotski mehanizmi so: 

 skupno izvajanje („JI“): skupno izvajanje, kot je opredeljeno v členu 6 Kjotskega 

protokola, je projektno osnovani mehanizem, na podlagi katerega neka pogodbenica 

iz Priloge I lahko vlaga v zmanjševanje emisij ali v projekt za odstranitev emisij v 

drugi pogodbenici iz Priloge I, da bi tako na stroškovno učinkovit način pridobila 

enote zmanjšanja emisij (v nadaljevanju: ERU); 

 mehanizem čistega razvoja („CDM“): v skladu s členom 12 Kjotskega protokola so 

lahko dobropisi potrjenega zmanjšanja emisij (v nadaljevanju: CER) rezultat 

projektov za zmanjševanje emisij, ki jih izvajajo pogodbenice iz Priloge I ali 

pogodbenice, ki niso vključene v Prilogo I; 

 tako imenovani sistem mednarodnega trgovanja z emisijami („IET“), opredeljen v 

členu 17 Kjotskega protokola: v skladu s tem mehanizmom lahko pogodbenice iz 

Priloge I, ki imajo proste enote dodeljene količine AAU (tj. dopustne, vendar še 

neuporabljene emisije), prodajo svoje presežne zmogljivosti drugim pogodbenicam 

Kjotskega protokola, ki so presegle svoje cilje. Ta tržno usmerjeni regulativni 

instrument torej ustvarja trg za enote emisij, na katerem se z ogljikom trguje enako, 

kakor z drugim blagom.11 

Druge enote, s katerimi se lahko trguje v okviru IET, od katerih je vsaka enaka eni metrični 

toni ekvivalenta CO2, so enote zmanjšanja emisij (ERU), enote potrjenega zmanjšanja 

emisij (CER) in enote odstranjevanja (v nadaljevanju: RMU).12 

Nadaljnje metode, pravila in smernice, ki se nanašajo na druge vidike sistema IET, kakor je 

bil uveden na podlagi Kjotskega protokola, so opredeljene v prilogi k Sklepu 11, ki je bil 

sprejet na CMP 1: 

                                                  
9 Glej poročilo o sedmem zasedanju Konference pogodbenic, ki je potekalo od 29. oktobra do 10. novembra 

2001 v Marakešu, FCCC/CP/2001/13 z dne 21. januarja 2002.  
10 Glej poročilo Konference pogodbenic kot sestanek pogodbenic Kjotskega protokola na njenem prvem 

zasedanju, ki je potekalo od 28. novembra do 10. decembra 2005 v Montrealu, FCCC/KP/CMP/2005/8 z dne 
30. marca 2006. 

11 Glej člen 3, odstavki od 10 do 13, Kjotskega protokola.  
12 Enote odstranjevanja (RMU) se pripišejo pogodbenicam Kjotskega protokola na podlagi dejavnosti rabe 

zemljišč, spreminjanja namembnosti zemljišč in gozdarstva v skladu s členom 3, odstavka 3 in 4. 
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 prenos in pridobitev kjotskih enot se spremlja in beleži v sistemu registrov. 

Uveljavljeni sta zlasti dve vrsti registra: (i) nacionalni register („register KP“) za vsako 

pogodbenico iz Priloge I, ki vsebuje račune s kjotskimi enotami, vodene v imenu 

zadevne vlade ali s strani pravnih oseb, ki jih je vlada pooblastila za evidentiranje in 

trgovanje z enotami, in prenese enote z računov prodajalcev na račune kupcev; (ii) 

splošen register CDM, ki izda dobropise CDM in jih dodeli nacionalnim registrom. 

Vsak register je povezan s tako imenovanim mednarodnim dnevnikom transakcij 

(International transaction log – ITL), ki ga vodi sekretariat konvencije UNFCCC in ki 

preverja skladnost vsake predlagane transakcije s pravili, dogovorjenimi v Kjotskem 

protokolu, na podlagi katerih bodisi odobri ali zavrne transakcijo; 

 delovanje kjotskega sistema kot celote se nadzoruje s sistemom poročanja in 

izvršuje na podlagi postopka ugotavljanja neskladnosti in kazni, opredeljenih v 

Marakeških sporazumih.13 

Čeprav imajo pogodbenice iz Priloge I pravico, da v skladu s svojo pristojnostjo in 

odgovornostjo uvedejo nacionalne ali regionalne (npr. s skupino pogodbenic iz Priloge I) 

sheme za trgovanje z emisijami na ravni subjektov, je na tej stopnji analize treba poudariti, 

da je IET še vedno krovni sistem, v okviru katerega morajo takšne sheme delovati. Res je, 

da so vlade pristojne za določitev obveznosti zmanjševanja emisij, ki jih morajo doseči 

upravljavci, udeleženi v takšnih sistemih za trgovanje z emisijami na ravni subjektov. 

Vendar nacionalni in regionalni sistemi uporabljajo kjotske enote, ki se morajo odražati pri 

vodenju računov na podlagi Kjotskega protokola, zato morajo biti transakcije dobropisov 

emisij opravljene skozi ta sistem registrov na podlagi Kjotskega protokola. ITL opravi 

„kjotska preverjanja“ transakcij, ki jih predlagajo registri EU in drugi registri zunaj EU. 

Tako na primer v okviru sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami (v nadaljevanju: 

EU ETS) pravice EU predstavljajo kjotske enote, ki so bile izbrane za trgovanje v okviru te 

sheme. Torej se EU transakcije samodejno spremljajo in beležijo kot transakcije na podlagi 

Kjotskega protokola. 

B. Sistem EU za trgovanje z emisijami  

I. Pregled nad sistemom EU ETS 

Sistem EU ETS je bil uveden leta 2005, preden je Kjotski protokol začel veljati.14 Torej 

sistem EU za trgovanje z emisijami v prvih treh letih njegovega izvajanja ni deloval pod 

okriljem Kjotskega protokola. Položaj se je spremenil januarja 2008, ko se je začelo prvo 

ciljno obdobje Kjotskega protokola. 

                                                  
13 Glej Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o mehanizmu za 

spremljanje emisij toplogrednih plinov Skupnosti in izvajanju Kjotskega protokola ter Odločbo Komisije 
2005/166/ES z dne 10. februarja 2005 o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov Skupnosti in izvajanju Kjotskega 
protokola. 

14 Področje uporabe EU ETS zajema 27 držav članic, od leta 2008 naprej pa tudi Islandijo, Lihtenštajn in 
Norveško. 
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Namen uvedbe EU ETS je nuditi pomoč državam članicam za skupno stroškovno in 

ekonomsko učinkovito izpolnjevanje njihovih obveznosti. Skladno s temi cilji in s sistemom 

trgovanja iz Kjotskega protokola je bil uveden sistem EU ETS kot tržno usmerjen sistem 

omejevanja in trgovanja na ravni podjetja, ki določa zmanjšanje CO2 in drugih emisij 

toplogrednih plinov na podlagi opredelitve primernih ciljev po posameznih državah 

članicah.15 

Evropska unija je opredelila podrobna pravila za EU ETS v Direktivi 2003/87/ES, kakor je 

bila pozneje spremenjena.16 Prvotno je Direktiva 2003/87/EC predvidela dve različni 

obdobji ali fazi trgovanja: prvo obdobje od leta 2005 do 2007 naj bi bila pilotna faza 

„izkustvenega učenja“ za pripravo odločilne druge faze, ki trenutno poteka in se bo iztekla 

konec leta 2012. Drugo obdobje trgovanja sovpada s prvim ciljnim obdobjem Kjotskega 

protokola. Pozneje je bil sistem razširjen na naslednje obdobje, ki bo potekalo od leta 2013 

do 2020 (tj. tretje obdobje trgovanja). 

Med prvima dvema obdobjema trgovanja je bila Direktiva 2003/87/ES večkrat 

spremenjena, zlasti: 

 z Direktivo 2004/101/ES (v nadaljevanju: povezovalna direktiva), ki upravljavcem v 

okviru EU ETS dovoljuje, da vlagajo v projekte, opredeljene v kjotskih pravilih o 

projektno osnovanih mehanizmih, in tako uporabijo določeno količino kuponov iz 

kjotskih mehanizmov za pokritje njihovih emisij;17 

 z Direktivo 2008/101/ES (v nadaljevanju: letalska direktiva), ki vključuje letalske 

dejavnosti v področje uporabe sistema EU ETS od leta 2012 naprej;18 

 z Uredbo (ES) 219/2009, ki spreminja nekatere obstranske zadeve iz Direktive 

2003/87/ES;19 

 z Direktivo 2009/29/ES (v nadaljevanju: nova direktiva), ki je vključena v težko 

pričakovani podnebno-energetski zakonodajni sveženj, ki določa pravni okvir za 

sistem EU ETS za obdobje od leta 2013 naprej.20 

                                                  
15 Naša analiza se bo osredotočala na emisije CO2, saj so te po študiji ALBATRAS edine, ki bi lahko bile zajete v 

okviru AETS. 
16 Glej Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 

trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES. 
17 Glej Direktivo 2004/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o spremembah Direktive 

2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede 
na projektne mehanizme iz Kjotskega protokola. 

18 Glej Direktivo 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 
2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih 
plinov v Skupnosti. 

19 Glej Uredbo (EU) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih 
aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega 
postopka s pregledom. 

20 Glej Direktivo 2009/29/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 
2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov. 
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II. Načrt analize 

Če bi sistem, ki naj bi bil uveden v alpski regiji, začel veljati po januarju 2013, če sploh, bi 

za namene naše analize pomenilo, da je edini sistem, ki se lahko obravnava kot možen 

primerjalen okvir za AETS, sistem v okviru nove direktive. 

Ne glede na to bomo našo analizo začeli s pregledom pravil, ki se uporabljajo za prvi dve 

obdobji trgovanja, da bi tako ocenili razloge in načela v podkrepitev tega, da se ne sprejme 

že od samega začetka sistem, kakor je bil zasnovan v okviru nove direktive, temveč se raje 

izbere pristop, ki se zdi milejši do tržnih udeležencev. Naš namen je presoditi, ali so 

podobni premisleki potrebni tudi v zvezi z AETS. 

Da bi bila naša študija bralcu prijaznejša, nanašajoč se na sistem, ki naj bi se uvedel v 

zadevnih sektorjih do konca leta 2012, bo zakonodajni okvir naše analize tvorila različica 

Direktive 2003/87/ES, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 219/2009 (v 

nadaljevanju: direktiva 2003). Nato bomo preučili sistem, ki je bil zasnovan v okviru nove 

direktive, in izpostavili prehodne ukrepe, sprejete za pomoč in podporo upravljavcem.  

Svojevrstno shemo, ki je bila zasnovana za letalski sektor, bomo natančno preučili ločeno 

ob koncu splošne ocene sistema EU ETS, saj je letalstvo edina prevozna dejavnost, ki je 

vključena v ta sistem EU in so zato z njo povezane določbe primernejši model za AETS, 

kakor je bil zasnovan v okviru študije ALBATRAS. 

III. Sistem EU ETS v okviru direktive 2003: zakonodajni okvir, veljaven do konca 

leta 2012 

Sistem EU ETS, kakor je bil zasnovan v okviru direktive 2003 za prvi dve obdobji trgovanja, 

zajema naprave, ki so visok porabnik energije, iz elektrogospodarstva in industrije za 

proizvodnjo toplote ter iz izbranih energetsko intenzivnih industrijskih sektorjev. Kot že 

zgoraj navedeno, bo od januarja 2012 naprej vključeval tudi emisije iz dohodnih in 

odhodnih civilnih letov z evropskih letališč in znotraj njih. Na drugi strani pa sektor cestnega 

prometa ni vključen v področje uporabe EU ETS, ker se šteje, da ima takšen sektor na 

voljo druge možnosti za doseganje enakih koristi za okolje z nižjimi stroški. 

Sistem EU ETS temelji na skupni trgovalni „valuti“, to so pravice do emisije: ena pravica 

dovoljuje izpust ene tone CO2. Torej v skladu s členom 4 direktive 2003 upravljavci ne 

smejo izvajati nobene zadevne dejavnosti, ki povzroča emisije toplogrednih plinov, če ne 

razpolagajo s potrebnim številom pravic.  

Za vsako obdobje trgovanja morajo države članice pripraviti nacionalni načrt razdelitve 

pravic (v nadaljevanju: NAP) in ga predložiti Komisiji v odobritev. Direktiva 2003 ne določa 

zgornje meje za skupno količino pravico, ki jih države članice dodelijo v posameznem 

obdobju trgovanja (tako imenovane omejitve ali caps), niti ne predpisuje natančnih pravil za 

določitev števila pravic, ki se letno dodelijo vsaki zadevni napravi (tako imenovana 

„metodologija dodeljevanja“). Torej imajo države članice povsem proste roke, da v okviru 
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svojega načrta NAP opredelijo lastne nacionalne omejitve in izberejo svojo metodologijo 

dodeljevanja. 

Pri tem morajo samo upoštevati pravila iz členov 9, 10 in 11 Direktive 2003 ter enajst meril 

iz Priloge III k Direktivi 2003.21 

Vendar so tako zasnovani skupni standard skladnosti in vodilna načela preveč ohlapna in 

državam članicam puščajo precej svobode. Čeprav so na eni strani države članice po 

zaslugi tega pristopa uspele zagotoviti, da v praksi sistem odraža nacionalne značilnosti in 

prednostne naloge, pa je ta pristop na drugi strani vodil k številnim različnim pravilom 

dodeljevanja in odstopajočim domačim standardom, kar je imelo za posledico precejšnje 

izkrivljanje konkurence med sektorji in napravami v različnih državah članicah. Obenem je 

treba tudi poudariti, da ne smemo podcenjevati, kako pomembno je določiti primerne 

nacionalne omejitve (ali, še bolje, omejitev na ravni EU), saj se na podlagi takšnih omejitev 

sprostijo količine, potrebne za trgovanje. 

Poglavitno pravilo, ki ga morajo države članice pri razvoju svojih načrtov NAP upoštevati, je 

to, da mora NAP odražati kjotski cilj za zadevno državo članico in da število pravic do 

emisije, dodeljenih vsaki zadevni napravi, ne sme biti večje od predvidenih potreb te 

naprave. 

Direktiva 2003 opredeljuje tudi nekatere prehodne izjeme, ki jih države članice lahko 

sprejmejo med prvim obdobjem trgovanja v pomoč in podporo upravljavcem. To zlasti 

pomeni, da države članice lahko zaprosijo Komisijo, da odobri: (i) začasno izključitev iz 

sistema EU ETS tistih naprav, ki že omejujejo svoje emisije v skladu z drugimi nacionalnimi 

politikami, in (ii) izdajo dodatnih pravic nekaterim napravam zaradi „višje sile“. 

Kar zadeva metodologijo dodeljevanja, je direktiva 2003 uvedla hibridni pristop, ki združuje 

metode brezplačne dodelitve pravic s prodajo na dražbi. Glavna določba v tem smislu je 

opredeljena v členu 10, ki navaja, da države članice med onesnaževalci, ki so predložili 

vloge za dovoljenja za emisije v skladu s členom 5 Direktive 2003 in izpolnjujejo ustrezne 

pogoje, v prvem obdobju trgovanja dodelijo vsaj 95 % pravic in v drugem vsaj 90 % pravic 

brezplačno. To je državam članicam dalo možnost, da na dražbi ponudijo le omejeno 

količino pravic. Osnovni razlog za to odločitev je, da so po trditvah organov EU vsaj v prvih 

letih izvajanja sistema trgovanja brezplačne dodelitve potrebne, da bi se upravljavcem 

pomagalo pri prilagajanju na nov sistem z zmanjšanjem stroškov za zagotavljanje 

skladnosti na najnižjo možno raven. Pomembno je tudi, da se upoštevajo nasedle naložbe, 

ki bi jih obstoječa podjetja utrpela med prvo fazo kot posledica zahteve za zmanjšanje 

emisij, ki se vnaprej ni mogla predvideti. Torej so bile brezplačne dodelitve pravic sprejete 

kot glavna metodologija dodeljevanja, da bi bil nov sistem sprejemljivejši za obstoječe 

naprave. 

                                                  
21 Evropska komisija je izdala posebno navodilo, ki državam članicam pomaga pri uporabi meril iz Priloge III k 

Direktivi 2003. Za prvo obdobje trgovanja glej Sporočilo Komisije z dne 7. januarja 2004, COM(2003) 830 
konč., za drugo obdobje trgovanja pa Sporočilo Komisije z dne 22. decembra 2005, COM(2005) 703 konč. 
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Pravzaprav, kakor so evropski organi izrazili v uvodnih izjavah 5 in 7 Direktive 2003, mora 

biti sistem trgovanja, da bi bil stroškovno in ekonomsko učinkovit, razvit „ob čim manjšem 

zmanjšanju gospodarskega razvoja in zaposlovanja“ za lažje ohranjanje „celovitosti 

notranjega trga“ in „preprečevanje izkrivljanja konkurence“ v evropskem okviru in zunaj 

njega. 

EU je razvila dve metodi, ki se uporabljata za brezplačno izdajo pravic: (i) metodologija 

dodeljevanja po principu dedovanja (angl. grandfathering), v skladu s katero se pravice 

dodelijo na podlagi predhodno zamrznjenih omejitev za vsako posamezno napravo, 

izračunanih na osnovi enotnega izhodiščnega leta, v katerem se ovrednotijo zgodovinski 

podatki, npr. sorazmerno s preteklimi emisijami, in (ii) „primerjalni“ mehanizem, s katerim 

se določijo standardi zmogljivosti na podlagi povprečnih emisij v posameznih industrijah, ki 

so merilo za merjenje zmogljivosti naprav. 

Vlade so lahko izbirale med zgoraj navedenima metodama, večina pa se je odločila za 

metodologijo dodeljevanja po principu dedovanja. 

Naše osredotočenje na ta vidik sistema gre pripisati izrednemu pomenu izbrane 

metodologije dodeljevanja za okoljsko učinkovitost sistema trgovanja, saj ta izbira usmerja 

ravnanje posameznih industrijskih sektorjev pri sprejemanju odločitev o naložbah v 

nizkoogljične tehnologije. 

Vendar je na tej stopnji analize treba poudariti, da „neustreznost“ sistema, uvedenega na 

podlagi Direktive 2003, glede dajanja prave spodbude industrijskemu sektorju za 

zmanjšanje onesnaževanja – kar je glavni razlog, da se je Evropska unija odločila za 

postopno uvajanje dražbe od leta 2013 naprej – ne gre pripisati izbiri metodologije 

brezplačne dodelitve pravic. Pravzaprav argument, da je takšna izbira kratkoročno še 

vedno najbolj izvedljiva, temelji na dejstvu, da se bodo brezplačne pravice tudi v tretjem 

obdobju trgovanja večinoma razdeljevale po primerjalni metodologiji. Na drugi strani pa je 

pravi razlog za „neustreznost“ sistema, uvedenega na podlagi direktive 2003, prav metoda 

po principu dedovanja. Pravzaprav je ta metoda neskladna z enim od vodilnih načel prava 

Skupnosti, in sicer z načelom „onesnaževalec plača“, saj s tem, ko se ravni emisij 

posameznih podjetij v referenčnem letu uporabijo za določitev njihovih prihodnjih pravic, 

večji onesnaževalci prejmejo več pravic. 

Medtem ko metodologija po principu dedovanja kaznuje upravljavce, ki so zgodaj sprejeli 

ukrepe za posodobitev svojih sistemov in praks na okoljsko učinkovit način, pa primerjalni 

pristop, če je ustrezno zasnovan, lahko nagradi učinkovitejše upravljavce. 

IV. Splošna pravila, ki se uporabljajo za sisteme v okviru direktive 2003, nove direktive 

in letalske direktive 

Zaradi jasnosti se vse zadeve iz tega odstavka, ki se nanašajo na direktivo 2003, štejejo 

kot zadeve, ki se uporabljajo v zvezi s sistemi v okviru nove direktive in letalske direktive. 
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1. Pravila o izdajanju, predaji in ukinitvi pravic 

V skladu s členi 12 in 13 direktive 2003 pravice, ki se izdajo za določeno obdobje trgovanja, 

veljajo samo za pokritje emisij med tem obdobjem. Med zadevnim obdobjem trgovanja 

upravljavci ustrezne naprave in zrakoplova ob začetku vsakega koledarskega leta predajo 

število pravic, ki je enako skupnim emisijam, izhajajočim iz njihovih dejavnosti v 

predhodnem koledarskem letu. Te enote trgovanja se nato ukinejo. Ob koncu obdobja 

trgovanja države članice ukinejo preostale pravice vsakega posameznega upravljavca, ki 

niso bile predane v skladu z zgoraj navedenim mehanizmom. Takšne ukinjene pravice se 

nato nadomestijo tako, da se izda pripadajoče število enot trgovanja, ki veljajo za novo 

obdobje trgovanja. 

2. Pravila o spremljanju in poročanju 

V okviru sistema EU ETS je bila sprejeta cela vrsta ukrepov za zagotovitev skladnosti z 

zgoraj navedenimi pravili. 

Najprej se določijo pravila za ocenjevanje, spremljanje in poročanje o količini emisij za 

vsakega zadevnega upravljavca naprave in zrakoplova v tekočem letu, kar je podlaga za 

izračun števila pravic, ki se morajo predati za pripadajoče leto. 

V skladu s členi 14 in 15 direktive 2003 so zlasti upravljavci odgovorni za spremljanje in 

poročanje o emisijah toplogrednih plinov po koncu vsakega koledarskega leta. Poročila, ki 

jih pripravijo upravljavci, nato preveri neodvisni preveritelj zadevne države članice na 

podlagi meril, opredeljenih v Prilogi IV k direktivi 2003 in, za prvi dve obdobji trgovanja, v 

smernicah za spremljanje in poročanje, ki jih je izdala Komisija (v nadaljevanju: MRG).22 

Poudariti je treba, da smernice uvajajo milejše zahteve za spremljanje za male naprave in 

male onesnaževalce, kar sistem bolj približuje načelu, da morajo biti sprejeti ukrepi na 

splošno stroškovno učinkoviti in ne smejo čezmerno obremenjevati upravljavcev. 

Upravljavci, čigar poročila o emisijah za prehodno leto preveritelj ni ocenil kot zadovoljiva, 

ne smejo prodati svojih pravic, dokler preveritelj ni potrdil revidirane različice njihovih 

poročil. Še več, v skladu s členom 16 direktive 2003 morajo upravljavci, ki niso predali 

dovolj pravic za pokritje svojih emisij v predhodnem letu: (i) pridobiti dodatne pravice, da 

nadoknadijo primanjkljaj v prihodnjem letu; (ii) so diskreditirani z objavo njihovega imena in 

(iii) morajo plačati kazen za vsako presežno tono CO2. Poleg tega lahko za operaterje 

zrakoplovov, ki niso zagotovili skladnosti z zgoraj navedenimi ukrepi, Komisija uvede 

prepoved obratovanja. 

Ne nazadnje je treba poudariti, da se bodo smernice MRG zato, ker je v prvih dveh 

obdobjih trgovanja prišlo do znatnih odstopanj pri praksah spremljanja, poročanja in 

                                                  
22 Glej Odločbo Komisije 2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o 

emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila 
spremenjena z: (i) Odločbo Komisije 2009/73/ES z dne 17. decembra 2008; (ii) z Odločbo Komisije 
2009/339/ES z dne 16. aprila 2009 o spremembi Odločbe 2007/589/ES glede vključitve smernic za 
spremljanje in poročanje emisij in podatkov o tonskih kilometrih iz letalskih dejavnosti in (iii) s Sklepom 
Komisije 2010/345/EU z dne 8. junija 2010. 
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preverjanja med državami članicami v skladu s členoma 14 in 15, kakor sta bila 

spremenjena z novo direktivo, nadomestile z usklajenimi predpisi, ki se bodo uporabljali od 

leta 2013 naprej. 

3. Pravila o trgovanju s pravicami 

Direktiva 2003 v zvezi z delovanjem trga za trgovanje s pravicami do emisije ne predpisuje, 

kje naj bi se ta trg odvijal, niti ne opredeljuje, kako naj bi trgovanje dejansko potekalo. 

Na trgu z ogljikom ne trgujejo samo upravljavci, ki so vključeni v sistem. Pravzaprav lahko 

na takšnem trgu trgujejo vse osebe (npr. posamezniki, ustanove, nevladne organizacije). 

Ustrezne naprave, operaterji zrakoplovov in drugi udeleženci na trgu neposredno trgujejo 

drug z drugim oziroma kupujejo in prodajajo prek ene od številnih organiziranih izmenjav v 

Evropi ali prek morebitnih posrednikov, ki so bili ustanovljeni zato, da bi izkoristili prednosti 

tega novega trga. 

Na splošno lahko naprave in upravljavci, ki z nizkimi stroški zmanjševanja onesnaževanja 

uspejo ohraniti svoje emisije pod ravnjo brezplačno dodeljenih pravic, prodajo svoj 

ustvarjeni presežek pravic po ceni, ki jo v tistem trenutku določa ponudba in 

povpraševanje. Tako imajo lahko takšne naprave in upravljavci korist od prodaje presežka 

svojih pravic podjetjem, ki se soočajo s težavami ostati v mejah svojih pravic ali za katere 

so ukrepi zmanjševanja emisij preveč dragi v primerjavi s tržno ceno pravic (npr. podjetja z 

visokimi stroški zmanjševanja onesnaževanja). Na drugi strani pa imajo slednja podjetja na 

voljo številne druge možnosti za izpolnjevanje svojih ciljev, in sicer lahko (i) sprejmejo 

okoljsko učinkovite ukrepe za zmanjševanje emisij; (ii) na trgu kupijo dodatne pravice in/ali 

CER in ERU ali (iii) uporabijo kombinacijo obeh prej navedenih možnosti. Ta prožnost 

omogoča kar najbolj stroškovno učinkovito zmanjševanje emisij.  

Na koncu je treba poudariti, da bodo v skladu z uvodno izjavo 10 direktive 2003 od drugega 

obdobja trgovanja naprej prenosi pravic med upravljavci v različnih državah članicah 

povezani z ustreznimi prilagoditvami po Kjotskem protokolu dodeljenih količin. 

4. Sistem registrov 

Celovito delovanje EU ETS zagotavlja uvedba standardiziranega in zaščitenega sistema 

registrov, ki temelji na standardih ZN za izmenjavo podatkov. Ta sistem registrov mora 

zagotoviti strogo evidentiranje vseh pravic, izdanih v sistemu EU ETS, ter spremljanje in 

beleženje imetja, prenosa in ukinitve pravic. Na splošno je sistem registrov EU povezan z 

mednarodnim sistemom registrov, ki se uporablja v okviru Kjotskega protokola. Poleg tega 

so v sistem EU vključene tudi določbe o identifikaciji, sledenju in uporabi CER in ERU. 

Sistem registrov za EU ETS, ki je bil vzpostavljen na podlagi Uredbe Komisije (ES) 

št. 2216/2004, kakor je bila pozneje spremenjena, naj bi se izvajal do 1. januarja 2012 (v 

nadaljevanju: prvi sistem registrov).23 V skladu s prvim sistemom registrov vsaka država 

                                                  
23 Glej Uredbo Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem 

registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo 280/2004/ES 
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članica vodi nacionalni register ETS, ki se povezuje z registri drugih držav članic. Da bi se 

torej lahko vključil v sistem EU ETS, mora vsak zadevni obrat ali fizična oseba odpreti 

račun v enem od elektronskih registrov, ki so jih vzpostavile in jih upravljajo države članice, 

v katerem lahko evidentira svoje pravice.  

Prvi sistem registrov nadzoruje osrednji upravitelj na ravni EU, tako imenovani neodvisni 

dnevnik transakcij Skupnosti (Community independent transaction log – CITL). Nacionalni 

registri so povezani s CITL prek osrednjega vozlišča, s katerim upravlja ITL (tj. mednarodni 

dnevnik transakcij). Natančneje, CITL beleži in preverja vsako transakcijo, izvedeno med 

računi v nacionalnih registrih, zaradi obstoja morebitnih nepravilnosti. Če so bile odkrite 

nepravilnosti, se izvedba ustrezne transakcije prepreči, dokler se nepravilnosti ne 

odpravijo. 

Medtem ko se materialna pravila niso bistveno spremenila, pa so bila pravila delovanja 

prvega sistema registrov delno revidirana z novo direktivo in Uredbo Komisije (EU) 

št. 920/2010 („nov sistem registrov“), ki s 1. januarjem 2012 razveljavlja Uredbo Komisije 

(ES) št. 2216/2004.24 Pravzaprav nova direktiva predpisuje centralizacijo operacij ETS v 

enotnem registru Evropske unije (v nadaljevanju: EUR). EUR bo upravljala Evropska 

komisija in bo nadomestil vse sedanje nacionalne registre. Vse transakcije v okviru EUR 

bodo morale biti potrjene v dnevniku transakcij Evropske unije (European Union 

Transaction Log – EUTL), ki je naslednik CITL. 

EUTL bo deloval tudi kot register KP za Evropsko unijo kot ločeno pogodbenico Kjotskega 

protokola, medtem ko bo tehnična izvedba registrskih funkcij iz Kjotskega protokola s strani 

držav članic prepuščena posameznih registrom KP, ki jih te neposredno upravljajo. 

V. Podnebni in energetski sveženj 

Nova direktiva je eno od štirih zakonodajnih besedil, ki tvorijo jedro tako imenovanega 

podnebnega in energetskega svežnja, katerega je Evropska komisija predlagala 

januarja 2008 in je bil uradno sprejet junija 2009, Evropski uniji pa naj bi omogočil, da 

doseže svoje mednarodne cilje zmanjševanja emisij za obdobje do 2020 in naprej. 

1. Pregled podnebnega in energetskega svežnja 

V zvezi s tem je treba pozornost posvetiti načelom in ciljem, na katerih temeljijo odločitve 

Komisije v okviru svežnja, ki jih mora upoštevati vsaka država članica pri oblikovanju in 

izvajanju svojih nacionalnih politik o podnebnih spremembah. V oceni vpliva, ki spremlja 

predlog podnebnega in energetskega svežnja, je Komisija navedla, da je treba cilje 

                                                                                                                                                            
Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 916/2007 z dne 
31. julija 2007 in z Uredbo Komisije (ES) št. 994/2008 z dne 8. oktobra 2008. 

24 Glej Uredbo Komisije (EU) št. 920/2010 z dne 7. oktobra 2010 o standardiziranem in zaščitenem sistemu 
registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo št. 280/2004/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki razveljavlja Uredbo Komisije (ES) št. 2216/2004 in Uredbo Komisije (ES) 
št. 994/2008 z učinkom od 1. januarja 2012. 
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spremembe podnebja doseči „na politično sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način“, da bi 

bile „prilagoditve spremembam bistveno manj težavne“ za upravljavce.25 

Ključne lastnosti, ki jih morajo sprejeti instrumenti izkazovati, da se zagotovi pravično 

izvajanje politik o podnebnih spremembah, so med drugim: (i) stroškovna učinkovitost; (ii) 

pravičnost, kar pomeni, da takšen instrument upošteva različne razmere v državah 

članicah; (iii) prožnost, da lahko upravljavci med različnimi možnostmi izberejo najcenejšo; 

(iv) konkurenčnost in inovativnost, kar pomeni, da bo konkurenčni položaj industrije EU, 

dokler ni dosežen mednarodni sporazum, zavarovan pred tveganjem premestitve emisij 

CO2 (tj. prenos emisij zaradi premestitve dejavnosti in delovnih mest zunaj geografskega 

območja, ki ga zajema nek instrument podnebne politike); (v) skladnost s pravili EU o 

pošteni konkurenci: v zvezi s tem je Komisija navedla, da bi bilo priporočljivo določiti 

regulativne okvire na evropski ravni, če je mogoče, da se ne povečajo stroški in izkrivljajo 

gospodarske odločitve; ne glede na to pa (vi) Komisija priznava, da morajo države članice 

znotraj regulativnega okvira EU same oblikovati nekatere ukrepe, ki se sprejmejo v 

prometnem sektorju, na primer „sheme obdavčitve, upravljanje prometa, sprememba 

načina prevoza, javni prevoz, urbanistično načrtovanje in načrtovanje prometa“ (načelo 

subsidiarnosti). 

2. Sistem EU ETS v okviru nove direktive: zakonodajni okvir, veljaven od 2013 naprej 

Nova direktiva določa pomemben pregled mehanizmov delovanja sistema EU ETS z 

namenom, da se doseže okoljski cilj EU zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 

za vsaj 20 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. Novi ukrepi bodo začeli veljati 1. januarja 

2013 z nastopom tretjega obdobja trgovanja. 

Kot je že zgoraj navedeno, se določbe iz direktive 2003, preučene v zgornjem razdelku 2 d) 

(v nadaljevanju: skupna pravila) uporabljajo tudi za tretje obdobje trgovanja.  

Glavna sprememba v okviru nove direktive je prehod od decentraliziranega sistema, 

temelječega na različnih pristopih, ki so jih sprejele države članice v svojih načrtih NAP, na 

sistem, ki je v celoti usklajen na ravni EU. Poglavitni razlog za to izbiro leži v tem, da je 

pregled delovanja sistema EU ETS, opravljen v letu 2007, potrdil široko razširjeno zamisel, 

da je usklajen sistem „nujno potreben, da bi bolje izkoristili prednosti trgovanja z emisijami“, 

„se izognili izkrivljanju notranjega trga“ in zmanjšali stroške izpolnjevanja ciljev.26 

Pravzaprav nova direktiva ponovno potrjuje načelo, ki ga je priznala že direktiva 2003, da 

ciljev EU ETS „države članice same ne morejo zadovoljivo doseči“.27 

Glavne spremembe, ki jih nova direktiva predpisuje za sistem EU ETS, so naslednje: 

 Zmerna razširitev področja uporabe sistema EU ETS. 

                                                  
25 Glej oceno vpliva Evropske komisije, tj. dokument, ki spremlja Sveženj izvedbenih ukrepov za cilje EU o 

podnebnih spremembah in obnovljivi energiji za leto 2020 z dne 23. januarja 2008, SEC(2008) 85/3. 
26 Glej uvodni izjavi 8 in 17 nove direktive. 
27 Glej uvodno izjavo 30 direktive 2003 in uvodno izjavo 51 nove direktive.  
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 Poleg vključitve letalskega sektorja v sistem z letom 2012 nova direktiva opredeljuje 

dodatne industrije in toplogredne pline ter naprave za zajemanje, prevoz in geološko 

shranjevanje emisij CO2, ki so zajete v sistem EU ETS.  

 Možnost izključitve malih naprav iz področja uporabe sistema EU ETS. 

 V skladu s členom 27 nove direktive države članice lahko izključijo male naprave iz 

področja uporabe EU ETS, če so med drugim izpolnjeni naslednji pogoji: (i) ravni 

emisij takšnih naprav ne presegajo praga 25.000 ton ekvivalenta CO2 letno; (ii) 

vzpostavljeni so davčni in drugi nacionalni ukrepi, ki enakovredno prispevajo k 

zmanjševanju emisij. 

 V skladu z uvodno izjavo 11 nove direktive je poglavitni razlog za takšno izključitev 

izstopajoče načelo, da politika o podnebnih spremembah ne sme pretirano 

obremeniti malih upravljavcev. 

 Usklajena pravila o uporabi dobropisov ogljika iz projektov CDM in JI v tretjih 

državah. 

 Ker se na splošno ocenjuje, da pripisovanje projektnih dobropisov v sistemu 

trgovanja z emisijami lahko pripeva k zmanjšanju letnih stroškov zagotavljanja 

skladnosti za upravljavce, ki so zajeti v shemo, je treba v vseh sistemih trgovanja 

predvideti uporabo kjotskega mehanizma. 

 Vendar bodo od leta 2013 naprej pravila za uporabo kjotskih dobropisov odvisna od 

sklenitve zadovoljivega mednarodnega podnebnega sporazuma za obdobje po 

letu 2012. Do takrat bodo vključeni evropski upravljavci naprav in zrakoplovov lahko 

prešli na tretjo fazo in pretvorili vse neporabljene CER in ERU iz druge faze s 

prištevkom omejene dodatne količine. 

 Uvedba enotne absolutne omejitve. 

 Nova direktiva nadomešča sedanji sistem nacionalnih omejitev pravic do emisije z 

enotno omejitvijo na ravni EU, kar odpravlja vse predhodno izpostavljene težave v 

zvezi z široko diskrecijsko pravico, ki jo je državam članicam dodelila 

direktiva 2003.28 

 Za zagotovitev pričakovanih rezultatov v zvezi z zmanjšanjem emisij je treba 

vseevropsko absolutno omejitev določiti na ravni, ki je stroškovno učinkovita in 

skladna z doseganjem ciljev zmanjšanja emisij. Komisija je že določila omejitev za 

                                                  
28 Pomembnost uvedbe globalne omejitve na ravni Skupnosti je bila poudarjena že v razdelku 7.1.2 Zelene 

knjige Komisije o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov, v okviru katere je Komisija izpostavila, da „bi bila 
morebitna izkrivljena dodeljevanja posameznim sektorjem ali podjetjem bistveno omejena“ (glej Zeleno knjigo 
o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov v okviru Evropske unije z dne 8. marca 2000, COM(2000) 87 
konč.). 
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leto 2013.29 Vendar člen 9a nove direktive predpisuje, da se ta lahko prilagodi, 

kadarkoli se področje uporabe sistema EU ETS razširi na nove sektorje ali naprave. 

Od leta 2013 naprej se omejitev vsako leto zmanjša z linearnim faktorjem 1,74 % v 

primerjavi s povprečjem skupnih letnih pravic, ki so jih izdale države članice v 

drugem obdobju trgovanja. To posledično pomeni, da bo do leta 2020 razpoložljiva 

skupna količina pravic EU za 21 % pod ravnjo iz leta 2005.  

 Povsem usklajena pravila za dodeljevanje pravic do emisije. 

 Za namene naše analize je najpomembnejša sprememba sistema, ki je bil 

vzpostavljen v skladu z direktivo 2003, popolna uskladitev pravil dodeljevanja. Zlasti 

v okviru nove direktive so se evropske institucije odločile za prodajo na dražbi kot 

glavno metodo dodelitve pravic namesto sedanjega sistema brezplačne dodelitve. 

 Na splošno se šteje, da je prodaja na dražbi bolj skladna z načelom „onesnaževalec 

plača“, saj je dejansko najbolj pregleden in preprost način dodeljevanja pravic, ki 

podjetja močneje spodbuja k sprejetju zgodnjih ukrepov za zmanjšanje emisij. Ti 

premisleki pa ne razveljavljajo zgoraj preučenih vzrokov, zakaj se je EU raje odločila 

za metodologijo brezplačne dodelitve pravic v prvih dveh obdobjih trgovanja. 

 Natančneje, od leta 2013 bo prodaja na dražbi edina metoda dodelitve pravic za 

sektor proizvajalcev električne energije ter za ogljik in shranjevanje („CCS“). Pri 

elektroenergetskem sektorju, izhajajoč iz uvodne izjave 19 nove direktive, je 

odločitev, da se vse pravice prodajo na dražbi, utemeljena na izkušnjah iz prvih dveh 

faz, ki kažejo, da proizvajalci električne energije lahko prenesejo povečani strošek 

CO2 na svoje potrošnike z zvišanjem cen električne energije, čeprav so jim bile 

takšne pravice dodeljene brezplačno (tako imenovani fenomen „nepričakovanega 

dobička“). 

 Tega ne moremo trditi za druge vključene sektorje. Zato nova direktiva v zvezi s tem 

določa postopno fazo uvajanja dražbe, ki se začne z 20 % deležem pravic, danih na 

dražbo v letu 2013, in se poveča na 70 % v letu 2020, s ciljem doseči prodajo vseh 

pravic na dražbi šele v letu 2027. To pomeni, da bo velik delež pravic v naslednjem 

obdobju trgovanja še vedno dodeljen brezplačno. 

 Poglavitni razlog za to odločitev je priznanje evropskih institucij, da je trenutno še 

vedno preveč težav, ki jih je treba rešiti, preden bi prodaja pravic na dražbi postala 

stroškovno in okoljsko učinkovit instrument. 

 Prvič, na konkurenčnost vključenih sektorjev bo prekomerno vplival strošek pravic, 

dokler se ne doseže zadostna raven okoljske učinkovitosti s tem, da se še bolj 

prilagodijo obrati, oprema in proizvodni sistemi. Druga resna težava, s katero se 

                                                  
29 Glej Sklep Komisije 2010/384/EU z dne 9. julija 2010 o količini pravic za celotno Skupnost za leto 2013, ki jih 

je treba izdati v okviru sistema trgovanja z emisijami EU, in Sklep Komisije 2010/634/EU z dne 22. oktobra 
2010 o prilagoditvi skupne količine pravic za Unijo, ki jih je treba izdati v okviru sistema za trgovanje z 
emisijami EU za leto 2013, in razveljavitvi Sklepa 2010/384/EU. 
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soočajo sektorji v okviru takšne metode dodelitve pravic, je prej omenjeni fenomen 

premestitve emisij CO2, zlasti dokler se sistem trgovanja ne uporablja v svetovnem 

merilu in na podlagi novega dolgoročnega mednarodnega sporazuma. V skladu z 

uvodno izjavo 24 nove direktive ta fenomen ne samo, da bi lahko „nekaterim […] 

sektorjem […] povzročil gospodarsko škodo“, temveč bi tudi „preprečil okoljsko 

celovitost in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti“. Torej je brezplačna dodelitev pravic 

tem napravam, ki so izpostavljene tveganju, edini način omejevanja njihovih stroškov 

v odnosu do konkurentov zunaj EU. 

 Poleg tega, ker se viri soočajo z različnimi mejnimi stroški zmanjševanja emisij, 

sistem prodaje na dražbi različno vpliva na položaj nekaterih industrij v primerjavi z 

drugimi. To drži zlasti v povezavi z malimi in srednje velikimi podjetji („MSP“), ki imajo 

bistveno manj tehničnih in finančnih sredstev za sodelovanje na dražbah v primerjavi 

z velikimi podjetji. 

 Na podlagi vseh zgoraj navedenih premislekov se prodaja na dražbi kratkoročno še 

vedno ne šteje kot najboljša možnost v smislu stroškovne učinkovitosti in politične 

sprejemljivosti. 

 Poleg omejitve količine pravic, pridobljenih na dražbah, ki velja za večino vključenih 

sektorjev, nova direktiva opredeljuje tudi druge možnosti, ki odstopajo od pravila 

prodaje na dražbi, v smislu reševanja vseh zgoraj navedenih odprtih vprašanj: 

- Člen 10c nove direktive navaja možnost, ki se pod določenimi pogoji zagotovi 

desetim državam članicam, da se obstoječim elektrarnam do leta 2020 dodeli 

omejeno število brezplačnih pravic. 

- Člen 10a opredeljuje merila za količinske in kakovostne ocene zaradi določitve 

seznama sektorjev in delov sektorjev, pri katerih je bilo ugotovljeno visoko 

tveganje premestitve emisij CO2.
30 S tega vidika je sprejeta rešitev dvojna: (a) 

ob upoštevanju nekaterih pogojev bodo navedeni sektorji prejeli brezplačne 

pravice na podlagi ambiciozno zastavljenih ciljev, kar pomeni, da jim bo 

dodeljeno razmeroma več brezplačnih pravic v primerjavi z drugimi sektorji; (b) 

države članice lahko sprejmejo finančne ukrepe v korist takšnih sektorjev, da 

jim povrnejo škodo za tveganja, katerim so izpostavljeni.  

Člen 10 in 10a nove direktive ter odločbe in uredbe Komisije, sprejete na podlagi te 

direktive, opredeljujejo stroga usklajena pravila za prodajo pravic na dražbi in za 

nadnacionalno brezplačno dodelitev pravic. 

In sicer bo 88 % pravic, ki bodo predmet dražbe, razdeljenih med državami članicami 

na podlagi njihovih emisij v zadevnem sektorju v letu 2005. Dražbe bodo usklajene, 

odprte, pregledne in nediskriminatorne, postopek dražbe pa bo zasnovan tako, da bo 

                                                  
30 Glej Sklep Komisije 2010/2/EU z dne 24. decembra 2009 o določitvi seznama sektorjev in delov sektorjev v 

skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju 
premestitve emisij CO2, ki bo v kratkem spremenjen z drugim sklepom Komisije. 
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zagotovil stroškovno učinkovit, poln in pravičen dostop za SMP, male onesnaževalce 

in nove udeležence.  

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010 (v nadaljevanju: uredba o dražbi 

pravic do emisije) so bila sprejeta pravila o ustrezni zasnovi in izvedbi dražb za 

izpolnjevanje zgoraj navedenih ciljev.31 Ker Komisija priznava, da skupni dražbeni 

sistem bolje zagotavlja izpolnjevanje teh ciljev, ta uredba predpisuje uvedbo 

skupnega dražbenega sistema EU za ponujanje pravic do emisije v imenu držav 

članic. Poleg tega navedena uredba opredeljuje tudi pravila o delovanju morebitnih 

nacionalnih dražbenih sistemov in njihovo uskladitev s skupnim dražbenim sistemom 

EU, če bi nekatere države članice želele urediti svoj dražbeni sistem. V tem primeru 

bodo dražbe še vedno odprte za kupce iz vse Evropske unije. 

V zvezi z nadnacionalnimi brezplačnimi pravicami, ki se na splošno razdelijo 

industrijskemu sektorju, in vire, za katere velja, da so zlasti izpostavljeni tveganju 

premestitve emisij CO2, se bodo te v skladu s členom 10a nove direktive dodeljevale 

na podlagi enotnih in vnaprej opredeljenih referenčnih meril uspešnosti.  

Pravzaprav nova direktiva priznava, da samo metodologija dodelitve pravic, ki temelji 

na referenčnih vrednostih, lahko zagotovi, da se „dodelitev opravi na način, ki 

spodbuja tehnologije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in energetsko 

učinkovitost“, če so standardi pravilno opredeljeni.32 In res bodo po eni strani 

naprave, ki izpolnjujejo referenčne vrednosti in so torej okoljsko učinkovite, prejele 

vse pravice, ki jih potrebujejo. Na drugi strani pa bodo viri, ki ne izpolnjujejo 

referenčnih vrednosti, imeli primanjkljaj pravic, zato bodo bodisi morali zmanjšati 

svoje emisije ali kupiti dodatne pravice na dražbi.33 Potemtakem takšen sistem, ki 

temelji na referenčnih vrednostih, v nasprotju s sistemom po načelu dedovanja, nima 

sprevrženega učinka, da bi dodelil več brezplačnih pravic tistim napravam, ki so 

največji onesnaževalci. 

Če si pogledamo tehnične vidike metodologije referenčnih vrednosti, ta sistem nima 

za posledico določitev absolutne omejitve, ki bi vnaprej predpisovala največjo skupno 

količino onesnaževanja, temveč vodi k določitvi splošnega standarda uspešnosti, ki 

je merilo za oceno učinkovitosti naprav. Ti standardi bodo dogovorjeni ob 

upoštevanju „najučinkovitejših tehnologij, nadomestnih proizvodov, alternativnih 

proizvodnih postopkov, soproizvodnje z visokim izkoristkom“, torej na podlagi 

povprečnega učinka toplogrednih plinov pri 10 % najbolj učinkovitih naprav v 

                                                  
31 Glej Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih 

vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti. 

32 Prav tam. 
33 Te premisleke je Evropska komisija zabeležila v odstavku 141d) Smernic Skupnosti o državni pomoči za 

varstvo okolja, UL 2008/C 82/01, 1.4.2008. 
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zadevnem sektorju.34 Na podlagi tako opredeljenih referenčnih vrednosti se bo nato 

opredelila dopustna količina emisij na enoto proizvodnje ali na enoto goriva. 

Evropska komisija je sprejela sklep, ki vsebuje usklajena izvedbena pravila za 

celotno Skupnost.35 V okviru tega sklepa so bili določeni ambiciozni standardi na 

podlagi načela „en proizvod = ena referenčna vrednost“. Pri tem pa je treba poudariti, 

da se morajo sektorji, ki niso industrijski, povezovati z gorivom, tehnologijo ali 

proizvodnjo, kar običajno tudi drži. 

VI. Letalski sektor v okviru sistema EU ETS: zakonodajni okvir, veljaven od leta 2012 

naprej 

V skladu z zgoraj navedeno določbo iz člena 2 Kjotskega protokola so institucije EU 

razširile področje uporabe sistema EU ETS na letalski sektor od januarja 2012 naprej. 

V skladu s celovito gospodarsko analizo, ki so jo opravile specializirane evropske službe, 

na podlagi primerjave z drugimi možnostmi, kot so uvedba davka na gorivo, se je izkazalo, 

da vzpostavitev sistema trgovanja, ki vključuje letalski sektor, zagotavlja enake koristi za 

okolje z nižjimi stroški za družbo. Posledično je Komisija sklenila, da je vključitev letalstva v 

sistem EU ETS stroškovno in okoljsko najučinkovitejša možnost nadzorovanja emisij v 

letalskem sektorju, saj takšnega cilja države članice same ne morejo zadovoljivo doseči.36 

Za preprečitev izkrivljanja konkurence letalska direktiva predpisuje usklajena pravila za 

določanje skupne količine pravic, ki bo izdana letalskemu sektorju, in za razdeljevanje 

pravic operaterjem zrakoplovov.  

Kot že zgoraj navedeno, se določbe direktive 2003, preučene v zgornjem razdelku 2d) (tj. 

„skupna pravila“) uporabljajo tudi za letalski sektor. Poleg tega se za letalski sektor 

uporabljajo tudi usklajena pravila za dodelitev brezplačnih pravic in za prodajo pravic na 

dražbi, kakor so opredeljena v okviru nove direktive. Torej se lahko upošteva zgornja 

analiza, vključno z odstopanji, ki jih opredeljuje nova direktiva.  

1. Področje uporabe letalske direktive in izjeme 

Pravila, opredeljena v letalski direktivi, se načeloma uporabljajo za vse operaterje 

zrakoplovov, ne glede na to, ali so ustanovljeni znotraj ali zunaj EU, ki ponujajo lete iz 

dohodnih ali odhodnih letališč držav EU in EGP. V Prilogi I k letalski direktivi (v 

nadaljevanju: Priloga I), so podrobneje opredeljene vrste letalskih dejavnosti, za katere se 

                                                  
34 Glej člen 10a, odstavek 1, nove direktive. 
35 Glej Sklep Komisije št. 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno 

dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta. 

36 Glej uvodno izjavo 37 letalske direktive. 
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navedena direktiva uporablja. Evropska komisija je zasnovala smernice o natančni razlagi 

teh dejavnosti v Odločbi 2009/450/ES.37 

V skladu z zgoraj navedeno Prilogo I je bilo več kategorij letov izvzetih iz sistema EU ETS. 

Za namene naše analize je treba poudariti, da Priloga I med drugim določa tri izjeme de 

minimis in spodaj navedeno „pošteno“ izjemo: 

 leti, ki se izvajajo z zrakoplovi s potrjeno največjo vzletno maso, manjšo od 5700 kg; 

 komercialni operaterji, ki opravijo manj kot 243 letov v posameznem obdobju v treh 

zaporednih štirimesečnih obdobjih; 

 komercialni operaterji, katerih skupna količina emisij letov je manj kot 10.000 ton 

letno; 

 leti, opravljeni v okviru obveznosti javnih služb na letalskih progah znotraj najbolj 

oddaljenih regij. 

Evropske institucije upravičujejo potrebo po prvih treh zgoraj navedenih izjemah s tako 

imenovanim „načelom boljše priprave zakonodaje“, ki ponovno poudarja pomembnost 

izogniti se nesorazmerni upravni obremenitvi malih onesnaževalcev.38 

V zvezi z zadnjo izjemo pa je po navedbah iz uvodne izjave 33 in člena 30(4) direktive v 

skladu z določbami iz Kjotskega protokola treba upoštevati strukturno odvisnost od 

letalstva pri državah, ki so zelo odvisne od zračnega prevoza. Natančneje, „posebno 

pozornost bi bilo treba posvetiti zajezitvi ali celo odpravljanju vseh težav, povezanih z 

dostopnostjo ali konkurenčnostjo najbolj oddaljenih regij Skupnosti“ in obrobnih regij. 

Zgornji premisleki se morajo obravnavati kot vodilna načela tudi v zvezi s teoretično 

razširitvijo sistema EU ETS na cestnoprometni sektor.  

2. Določitev absolutne omejitve na ravni EU za letalski sektor in usklajena pravila 

dodelitve pravic 

Skupna količina pravic, ki se dodeli operaterjem zrakoplovov, se določi na podlagi 

„zgodovinskih“ emisij CO2 iz letalskega sektorja (povprečne letne emisije iz letalstva v letih 

2004, 2005 in 2006). Poudariti je treba, da je ta sistem vodenja računov podoben sistemu, 

temelječem na načelu dedovanja, ki je bil sprejet za prvi dve obdobji trgovanja v okviru 

EU ETS. Pravzaprav se ta sistem vedno izbere za prva leta izvajanja nekega sistema 

trgovanja, saj se šteje, da je edina izvedljiva alternativna rešitev z vidika politične 

sprejemljivosti. 

                                                  
37 Glej Odločbo Komisije 2009/450/ES z dne 8. junija 2009 o natančni razlagi letalskih dejavnosti iz Priloge I k 

Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Glej tudi Uredbo Komisije (ES) št. 394/2011 z dne 
27. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 
2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova. 

38 Glej uvodno izjavo 18 letalske direktive. 
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To pomeni, da je v skladu s členom 3c letalske direktive skupna količina pravic za letalstvo, 

ki se dodelijo v letu 2012, enaka 97 % zgodovinskih emisij iz letalstva, ocenjenih na ravni 

EGP. V obdobju od 2013 do 2020 se bo ta odstotek znižal na 95 %. Od te skupne količine 

pravic do emisije v letu 2012 jih bo 85 % dodeljeno brezplačno, medtem ko jih bo 15% 

ponujeno na dražbi. Po drugi strani pa bo v obdobju trgovanja od 2013 do 2020 samo 82 % 

skupne količine pravic dano brezplačno, preostalih 3 % pa bo usmerjeno v posebno 

rezervo za poznejše razdeljevanje hitro rastočim letalskim družbam in novim udeležencem 

na trgu. 

Skupna količina pravic do emisije, ki se dodelijo brezplačno, se nato razdeli med operaterje 

zrakoplovov glede na njihove tonske kilometre v letu 2010.39 Na podlagi doseženih tonskih 

kilometrov vseh udeleženih operaterjev in razpoložljive količine brezplačnih pravic do 

emisije bo EU postavila referenčno merilo za izračun dodelitev brezplačnih pravic vsakemu 

posameznemu udeleženemu operaterju. Z uporabo referenčnega merila in podatkov o 

tonskih kilometrih, ki so jih operaterji predložili za leto 2010, bo pristojni nacionalni organ 

izračunal količino brezplačnih pravic do emisije, ki se dodelijo posameznemu operaterju. 

Zaradi zmanjšanja upravnih stroškov bo vsakega operaterja zrakoplova upravljala samo 

ena država članica, opredeljena na podlagi člena 18a letalske direktive. 

Na koncu naj opozorimo, kot pomoč letalskim družbam pri izpolnjevanju njihovih 

obveznosti, da letalska direktiva operaterjem zrakoplovov dovoljuje odkup pravic od 

industrijskih naprav, ki so zmanjšale svoje emisije, kot tudi kjotskih enot. V zvezi s tem je 

treba izpostaviti, da je bila ta odločitev sprejeta, čeprav emisije iz mednarodnega letalstva 

niso vključene v obveznosti držav članic iz Kjotskega protokola. 

VII. Postopek za enostransko vključitev dodatnih dejavnosti v sistem EU ETS 

Direktiva 2003 in nova direktiva obe določata, da države članice lahko koristijo trgovanje z 

emisijami, ob upoštevanju določb EU ETS, tudi za dejavnosti, ki niso zajete v navedeni 

direktivi, pod pogojem, da je Komisija odobrila takšno vključitev v skladu z regulativnim 

postopkom iz člena 23(3) v direktivi 2003 in novi direktivi. 

Pri obravnavi takšnih zahtevkov bo Komisija preučila vse učinke takšne vključitve, ob 

upoštevanju med drugim „učinkov na notranji trg, možnih izkrivljanj konkurence, okoljske 

celovitosti sistema EU ETS in zanesljivosti načrtovanega sistema spremljanja in 

poročanja“40. 

Če ugotovi, da je vključitev dodatnih dejavnosti skladna z načeli, utemeljenimi v okviru EU 

ETS, Komisija lahko odobri tudi izdajo dodatnih pravic in se odloči, da sprejme uredbo o 

spremljanju in poročanju o emisijah v zvezi z novimi dejavnostmi. 

                                                  
39 Tonski kilometer je standardizirana enota za merjenje učinka prevoza, ki ustreza prevozu ene tone blaga ali 

oseb na razdalji enega kilometra. 
40 Glej člen 24 nove direktive in direktive 2003. 
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Poleg tega je treba v skladu z uvodno izjavo 42 nove direktive skleniti sporazume za 

priznavanje pravic med sistemom EU ETS in drugimi obveznimi sistemi trgovanja z 

omejitvami absolutnih emisij. 

VIII. Okvir EU za cestnoprometni sektor in razlog, zakaj ta sektor ni vključen v sistem 

EU ETS 

1. Splošen pregled 

V skladu s študijami, ki so jih izvedle institucionalne službe EU, je prevozni sektor drugi 

največji sektor v EU po emisiji toplogrednih plinov, zato lahko ogrozi napredek, ki je bil 

dosežen v drugih sektorjih. Pravzaprav samo cestni promet prispeva približno eno petino 

vseh emisij CO2 v EU. Medtem ko se emisije iz drugih sektorjev večinoma zmanjšujejo, so 

se emisije iz prometa od leta 1990 povečale za 36 % kot posledica hitrega porasta 

osebnega in tovornega prometa. 

Iz tega razloga in da bo EU lahko izpolnila svoje cilje emisij toplogrednih plinov, h katerim 

se je zavezala v Kjotskem protokolu, je Evropska komisija vzpostavila celovito strategijo za 

zmanjšanje emisij CO2 iz novih vozil, ki se prodajo v Evropski uniji.41 Ta strategija je bila 

oblikovana v skladu s Sporočilom Komisije, ki je bilo sprejeto v letu 2007 (v nadaljevanju: 

strategija 2007)42. Večina ukrepov, razvitih v okviru strategije 2007, je bila že izvedena 

oziroma se še izvaja. Vendar ti ukrepi ne vključujejo nobene podnebne politike za 

zmanjševanje emisij iz težkih tovornih vozil, tj. dostavnih vozil, ki tehtajo več kot 3,5 tone. 

Strategija 2007 znova potrjuje potrebo po ponovnem uravnoteženju prizadevanj v različnih 

sektorjih. Kljub temu pa Komisija priznava, da bodo ukrepi v cestnoprometnem sektorju 

verjetno dražji kot v drugih sektorjih. Iz tega razloga cestnoprometni sektor ni bil vključen v 

področje uporabe sistema EU ETS. In sicer bi bil v skladu s strategijo 2007 vsak sistem 

trgovanja, ki bi bil zasnovan tako, da bi bilo vse breme na upravljavcih, če bi se uporabljal 

za cestni promet, povezan z velikimi upravnimi stroški in bi prekomerno obremenil 

posameznike. Glede na to so bile obravnavane druge možnosti, na primer uvedba davka 

na gorivo, s katerimi bi se lahko dosegla enaka korist za okolje z manjšimi stroški.43 

Ne glede na zgoraj navedeno člen 30 direktive 2003 izrecno opredeljuje možnost, da se 

njene določbe lahko spremenijo tako, da se vključijo drugi ustrezni sektorji, med drugim tudi 

prometni sektor. 

2. Odločba o porazdelitvi prizadevanj 

Z namenom obravnave zgoraj analiziranih vprašanj so evropske institucije v okviru 

podnebnega in energetskega svežnja sprejele tako imenovano odločbo o porazdelitvi 

                                                  
41 Da je treba politike in ukrepe izvajati na ravni države članice in na ravni Skupnosti v vseh sektorjih, ne le v 

industriji in energetiki, opozarja tudi uvodna izjava 25 direktive 2003. 
42 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o rezultatih pregleda strategije Skupnosti za zmanjšanje 

emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil, COM(2007) 19 konč. 
43 V tem smislu glej tudi uvodno izjavo 24 direktive 2003. 
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prizadevanj, ki ureja emisije iz sektorjev, ki niso vključeni v sistem EU ETS (v nadaljevanju: 

sektorji, ki niso vključeni v sistem ETS), kot so prometni, stanovanjski sektor, kmetijstvo in 

odpadki.44 Odločba o porazdelitvi prizadevanj opredeljuje letne zavezujoče cilje emisij 

toplogrednih plinov za države članice za obdobje od 2013 do 2020, v okviru katerih se 

države članice zlasti zavezujejo, da bodo zmanjšale emisije iz sektorjev, ki niso vključeni v 

ETS, za 10 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. 

Za dosego tega cilja so bili v Prilogi II k odločbi o porazdelitvi prizadevanj opredeljeni 

zavezujoči nacionalni cilji emisij v razponu od – 20 % za najbogatejše države članice do 

+ 20 % za revnejše. Zajete so emisije vseh šestih toplogrednih plinov, vključenih v Kjotski 

protokol. 

Poglavitna razlika med sistemom EU ETS in sistemom, ki je bil uveden v okviru odločbe o 

porazdelitvi prizadevanj, je ta, da bo oblikovanje in izvajanje politik in ukrepov za 

omejevanje emisij iz sektorjev, ki niso vključeni v sistem ETS, prepuščeno državam 

članicam, medtem ko se sektorji, vključeni v sistem EU ETS, urejajo na ravni EU. Kar 

zadeva prometni sektor, ti ukrepi lahko vključujejo postopen preusmeritev s prometa, ki 

temelji na fosilnih gorivih, spodbujanje javnega prevoza, biogoriv, režime obdavčitve, 

upravljanje prometa itd. 

Zdi se torej, da ukrepi, opredeljeni v okviru študije ALBATRAS, spadajo v okvir odločbe o 

porazdelitvi prizadevanj. Čeprav je v uvodni izjavi 17 odločbe o porazdelitvi prizadevanj 

navedeno, da države članice lahko uvedejo strožje nacionalne cilje, kot so tisti, opredeljeni 

na ravni EU, je treba določbe v okviru študije ALBATRAS še vedno uskladiti s pravili, ki jih 

predpisuje odločba o porazdelitvi prizadevanj. 

S tega vidika je treba poudariti, kakor je navedeno v uvodni izjavi 8 odločbe o porazdelitvi 

prizadevanj, da bi morala prizadevanja držav članic za zmanjšanje emisij „temeljiti na […] 

potrebi po trajnostni gospodarski rasti v Skupnosti“. To pomeni, da se tržnih udeležencev 

ne sme prekomerno obremeniti. Ob upoštevanju izražene potrebe odločba o porazdelitvi 

prizadevanj določa več ukrepov prilagodljivosti, da se poveča stroškovna učinkovitost pri 

doseganju zmanjševanja emisij za države članice in obenem pomaga upravljavcem pri 

izpolnjevanju njihovih obveznosti v skladu z nacionalnimi politikami.45 

Ne nazadnje odločba o porazdelitvi prizadevanj vpeljuje tudi določbe o spremljanju in 

poročanju držav članic, o uvedbi korektivnih ukrepov v primeru kršitev in o povezovanju 

sistema registrov EU z nacionalnimi registri. 

                                                  
44 Glej Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav 

članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov. 

45 In sicer države članice lahko: (i) unovčijo in si izposojajo proračune emisij med leti, in sicer do največ 5 % 
njihovega cilja zmanjševanja emisij; (ii) medsebojno prenašajo presežena zmanjševanja emisij in (iii) vlagajo v 
projekte v drugih državah članicah. Poleg tega države članice, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 5 odločbe o 
porazdelitvi prizadevanj, lahko uporabijo tudi omejeno količino enot CER in ERU za povečanje stroškovne 
učinkovitosti zmanjševanja emisij. 
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Priloga II: Francoski cestnoprometni predpisi – izjeme od načela brezplačne 
uporabe 

Uporaba avtocest je brezplačna, vendar je z odredbo mogoče uvesti cestnino za uporabo 

avtocest zaradi delnega ali celotnega pokritja stroškov, povezanih z izgradnjo, uporabo, 

vzdrževanjem, posodobitvijo ali razširitvijo infrastrukture. Če je avtocesta predmet koncesije za 

storitve javnih služb, cestnina pokriva tudi nadomestilo in amortizacijo kapitala, ki ga je vložil 

koncesionar (člen L.122-4). 

Uporaba pomembnih mostov in tunelov (tj. ouvrages d’art) je prav tako brezplačna, vendar se 

lahko uvede cestnina zaradi delnega ali celotnega pokritja stroškov, povezanih z izgradnjo, 

oziroma, kadar je infrastruktura predmet koncesije za storitve javnih služb, z izgradnjo, uporabo in 

vzdrževanjem infrastrukture in dovoznih cest, kadar obseg in stroški takšne infrastrukture ter 

opravljene storitve za uporabnike to upravičujejo. V primeru koncesije za storitve javnih služb 

takšna cestnina pokriva tudi nadomestilo in amortizacijo kapitala, ki ga je vložil koncesionar 

(člen 153-1). 

V zvezi z državnimi, regionalnimi in mestnimi cestami cestnoprometni predpisi ne vsebujejo 

nobene splošne pravne določbe o omejitvah brezplačne uporabe. 
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Priloga III: Dvostranski sporazumi Italije 

A. Seznam veljavnih dvostranskih sporazumov 

 
ALBANIJA 

1. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (5. april 
1993/3. februar 2005) 

A, B, C 

ALŽIRIJA 

2. 
Sporazum o čezmejnem prevozu in tranzitu oseb in blaga (24. oktober 
2000/27. januar 2005) 

A, C 

ARMENIJA 

3. 
Sporazum o čezmejnem prevozu oseb in blaga (7. avgust 1999/30. november 
2004) 

A, B, C 

AVSTRIJA 
4. Sporazum o mednarodnem tovornem prometu (3. junij 1991/3. junij 1991) A 

BELORUSIJA 

5. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (3. junij 
2003/25. februar 2006) 

A, C 

BOSNA IN HERCEGOVINA 

6. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (28. april 
2003/1. marec 2007) 

A, B, C 

CIPER 
7. Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (2. maj 1981/2. marec 1992) A, C 

DANSKA 

8. 
Sporazum o cestnem potniškem in tovornem prometu (25. januar 
1973/24. oktober 1973) 

A 

ESTONIJA 

9. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (20. marec 
1997/26. januar 2000) 

A, B, C 

FINSKA 

10. 
Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (31. avgust 1976/2. november 
1977) 

A, C 

GRUZIJA 

11. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (15. Maj 
1997/1. junij 2000) 

A, B 

GRČIJA 
12. Sporazum o cestnem tovornem prometu (27. oktober 1966/7. december 1968) A, C 

IRSKA 

13. 
Sporazum o mednarodnem cestnem tovornem prometu (22. april 
1981/1. avgust 1981) 

A 

IZRAEL 
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14. 
Sporazum o mednarodnem cestnem tovornem prometu (2. avgust 
1972/20. marec 1973) 

A 

JUGOSLAVIJA 

15. 
Sporazum o pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga, s prilogami (27. julij 
1960/1. marec 1961) 

A 

KAZAHSTAN 

16. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (5. februar 
2003/17. maj 2006) 

A, C 

LATVIJA 

17. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (3. april 
1996/1. december 1999) 

A, B, C 

LITVA 

18. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (18. maj 
1998/12. maj 2000) 

A, B, C 

MAKEDONIJA 

19. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (21. maj 
1999/1. oktober 2004) 

A, B, C 

MAROKO 

20. 
Sporazum o čezmejnem cestnem potniškem in tovornem prometu (25. februar 
1992/18. junij 1998) 

A, C 

NORVEŠKA 

21. 
Sporazum o cestnem potniškem in tovornem prometu (31. oktober 
1975/7. julij 1976) 

A, C 

SLOVENIJA 

22. 
Sporazum o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in 
tovornega prevoza (29. marec 1993/19. maj 1998) 

A, B, C 

ŠVEDSKA 

23. 
Sporazum o cestnem potniškem in tovornem prometu (8. junij 
1970/26. december 1970) 

A 

TUNIZIJA 

24. 
Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (28. november 1990/13. januar 
1996) 

A, C 

TURČIJA 

25. 
Sporazum o mednarodnem cestnem prometu, z dvema protokoloma in dvema 
tabelama (30. junij 1971/15. junij 1972) 

A, C 

UKRAJINA 

26. 
Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (3. februar 
1998/26. januar 2000) 

A, C 

ZSSR/ RUSIJA 

27. 
Sporazum o mednarodnem cestnem potniškem in tovornem prometu, s 
protokolom (16. marec 1999/27. julij 2001) 

A 

UZBEKISTAN 
28. 

Sporazum o skupnih pravilih za čezmejni prevoz oseb in blaga (21. november 
A, B, C 
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2000/1. februar 2004) 

B. Sporazumi, skladni z instrumenti 

 
ALBANIJA 

1. 
Dodatni protokol k protokolu o vzpostavitvi pomorske trajektne povezave med tržaškim 
pristaniščem in pristaniščem Durres (6. september 1985/6. september 1985) 

ALŽIRIJA 
2. Sporazum o pomorskem prometu in plovbi (28. februar1987/3. september 1989) 

AVSTRIJA 

3. 
Sporazum o prenosu organov za izvajanje na avtocestnih mejnih prehodih Coccau – 
Arnoldstein, s prilogami (3. april 1986/7. februar 1989) 

4. 
Sporazum o vzpostavitvi con za nadzor meje na prelazu Brenner (3. marec 1987/1. junij 
1987) 

5. 
Sporazum o medsebojni upravni pomoči pri poslih, povezanih z gibanjem motornih vozil 
(27. maj 1988/1. avgust 1990) 

6. 
Izmenjava not, ki tvorijo sporazum, o pravici do dostopa za organe mejnega nadzora in 
avstrijske carinske uslužbence po cesti do glavne postaje Trbiž (14. februar 
1997/1. marec 1997) 

CIPER 

7. 
Izmenjava not o razlagi sporazuma o mednarodnem cestnem prometu, ki je bil podpisan 
2. maja 1981 v Nikoziji (10. april 1986/2. marec 1992) 

EGIPT 
8. Memorandum o soglasju na področju varstva okolja (18. junij 1998/18. junij 1998) 

9. 
Dodaten sporazum k memorandumu o soglasju na področju varstva okolja z dne 
18. junija 1998, z dodatkom št. 1 (24. februar 2000/24. februar 2000) 

FRANCIJA 

10. 
Sporazum o avtocestnem predoru Frejus in protokol o carinskih in davčnih vprašanjih, z 
izmenjavo not [in ureditev prometa v predoru] (23. februar 1972/8. marec 1973) 

11. 
Izmenjava pisem o odobritvi uredbe o gibanju v predoru Mont Blanc, s priloženo uredbo 
(24. januar 2002/24. januar 2002) 

12. Sporazum o cestnem predoru Mont Blanc (24. november 2006/1. oktober 2008) 

GRČIJA 

13. 
Izmenjava not o spremembi sporazuma o prometu z dne 27. oktobra 1966 (24. januar 
1972/8. februar 1972) 

14. Memorandum o soglasju o strateškem pomorskem prometu (18. april 2005/27. julij 2009) 

15. 
Izmenjava not v zvezi s spremembo memoranduma o soglasju o strateškem pomorskem 
prometu z dne 18. aprila 2005 (23. november 2007/27. julij 2009) 

16. 
Sporazum o zaščiti morskega okolja Jonskega morja in njegove obalne cone (6. marec 
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1979/3. februar 1983) 

MADŽARSKA 
17. Protokol o uporabi tržaškega pristanišča (19. april 1988/23. februar 1990) 

IRAN 
18. Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (25. julij 1990/20. junij 1999) 

JUGOSLAVIJA 

19. 
Sporazum o ureditvi osebnega prometa ter kopenskega in pomorskega prevoza med 
obmejnimi območji, s prilogama A in B, prilogami št. 1 do 11 in dvema izmenjavama not 
[trenutno veljaven v odnosu s Slovenijo] (15. maj 1982/7. februar 1986) 

MAROKO 
20. Sporazum o trgovski mornarici (15. april 1982/1. april 1987) 

21. 
Izmenjava not za sprejetje pravil Skupnosti o pomorski plovbi, podpisana 15. aprila 1982 
(25. november 1997/25. november 1997) 

POLJSKA 
22. Sporazum o trgovski pomorski plovbi (3. julij 1974/14. september 1984) 

23. 
Izmenjava not v zvezi z razlago sporazuma o trgovski mornarici z dne 3. julija 1974 
(6. junij 1979/14. september 1984) 

ROMUNIJA 
24. Sporazum o ladijskem prometu mornarice (22. maj 1973/18. januar 1976) 

SAN MARINO 
25. Sporazum o sodelovanju na področju varstva okolja (16. marec 1994/11. julij 1994) 

SIRIJA 
26. Sporazum na področju varstva okolja (20. februar 2002/25. januar 2007) 

SLOVENIJA 

27. 
Memorandum o soglasju za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s 
slovenskim avtocestnim omrežjem (12. april 2000/12. december 2000) 

28. 
Sporazum o ureditvi osebnega prometa ter kopenskega in pomorskega prevoza med 
obmejnimi območji, s prilogama A in B, prilogami št. 1 do 11 in dvema izmenjavama not 
(15. maj 1982/7. februar 1986) 

SVETI SEDEŽ 

29. 
Izmenjava not za posodobitev seznama uradnikov za izvajanje papeškega carinskega 
sporazuma in sporazuma o cestnem prometu z dne 28. novembra 1929 in z dne 
30. junija 1930 (24. november 1970/24. november 1970) 

ŠVICA 

30. 
Sporazum o izgradnji in upravljanju ceste skozi galerijo Velikega Svetega Bernarda 
(23. maj 1958/13. junij 1959) 

31. 
Izmenjava pisem o spremembi sporazuma o izgradnji in upravljanju cestnega predora 
pod Velikim Svetim Bernardom z dne 23. maja 1958 (7. september 2009/13. oktober 
2009) 

TUNIZIJA 
32. 

Memorandum o soglasju o „okoljevarstvenem programu“, z dvema prilogama (14. april 
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2010/27. avgust 2010) 

TURČIJA 

33. 
Protokol o spremembi protokola št. 1 k sporazumu o mednarodnem cestnem prometu z 
dne 30. junija 1971 (14. junij 1976/14. junij 1976) 

ZSSR/ RUSIJA 
34. Pogodba o pomorski trgovski plovbi (26. oktober 1972/12. julij 1975) 

35. 
Dodaten protokol z dne 19. februarja 1974 o sodelovanju na področju znanosti, 
tehnologije in varstva okolja (27. junij 1975/27. junij 1975) 

36. 
Memorandum o soglasju za razvoj sodelovanja na področju varstva okolja (30. november 
1989/30. november 1989) 

UZBEKISTAN 

37. 
Memorandum o soglasju za sodelovanje na področju prometa (21. november 
2000/21. november 2000) 

 
 

C. Sporazumi, ki niso na voljo v elektronski obliki 

 
ALBANIJA 

1. 
Izmenjava not v zvezi s storitvami za pomorsko povezovanje med obema državama 
(datum podpisa sporazuma/datum začetka veljavnosti: 11. junij 1958/11. junij 1958) 

AVSTRIJA 

2. 
Sporazum o ureditvi tranzitne ceste med severno in vzhodno Tirolsko prek italijanskega 
ozemlja (9. november 1948/10. maj 1949) 

3. 
Sporazum o pospeševanju tranzita avtomobilov z deklaracijo (10. marec 1951/1. april 
1951) 

4. Sporazum o uporabi tržaškega pristanišča (22. oktober 1955/1. januar 1956) 

5. 
Sporazum za izboljšanje in pospeševanje cestnega potniškega prometa (19. maj 
1956/3. marec 1956) 

BELGIJA 
6. Sporazum o mednarodnem cestnem tovornem prometu (30. oktober 1957/1. marec 1959)

7. 
Sporazum o obdavčevanju, ki se uporablja za cestni potniški in tovorni promet 
(1. december 1966/1. februar 1967) 

BOLGARIJA 
8. Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (11. januar 1968/31. maj 1968) 

ČEŠKA REPUBLIKA 
9. Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (26. maj 1966/3. november 1966) 

FRANCIJA 
10. 

Protokol o tranzitnih zmogljivostih skozi ceste Valleroya (sklenjen z mejnimi prefekti), s 
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prilogami (5. april 1951/1. maj 1951) 

11. Sporazum o cestnem prometu, s protokolom (9. marec 1962/1. april 1962) 

12. 
Izmenjava pisem za ponovno odprtje predora Mont Blanc za težka vozila (10. april 
2002/29. april 2002) 

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA 

13. 
Pogodba o prijateljstvu, trgovini in plovbi, s protokolom (21. november 
1957/19. november 1961) 

GRČIJA 
14. Pogodba o prijateljstvu, trgovini in pomorski plovbi (5. november 1948/3. november 1951) 

MADŽARSKA 

15. 
Sporazum o mednarodnem cestnem potniškem in tovornem prometu, s podpisnim 
protokolom (1. marec 1968/16. avgust 1968) 

ISLANDIJA 

16. 
Dodatna točka k italijansko-danski pogodbi o trgovini in plovbi z dne 10. maja 1864 
(17. september 1902/17. september 1902) 

JUGOSLAVIJA 

17. 
Izmenjava not v zvezi s Prilogo I k sporazumu o nadomestitvi avtomobilskega ladijskega 
prometa oseb in blaga z dne 27. julija 1960 (19. december 1961/[predvidoma] 
19. december 1961) 

18. 
Izmenjava not v zvezi z nadomestitvijo Priloge 2 k sporazumu o cestnem potniškem in 
tovornem prometu z dne 27. julija 1960 (5. december 1962/[predvidoma] 5. december 
1962) 

19. 
Izmenjava not v zvezi s spremembo prvega odstavka člena 17 sporazuma o cestnem 
potniškem in tovornem prometu z dne 27. julija 1960 (28. januar 1964/ [predvidoma] 
28. januar 1964) 

20. 
Sporazum o uporabi sporazuma o definitivnem urejanju vseh medsebojnih obveznosti 
ekonomske in finančne narave, ki izvirajo iz Mirovne pogodbe in sukcesivnih sporazumov 
z dne 8. decembra 1954, z izmenjavo not (3. julij 1965/23. avgust 1966) 

LIBANON 
21. Pogodba o prijateljstvu, trgovini in plovbi (15. februar 1949/30. junij 1951) 

NORVEŠKA 
22. Pogodba o trgovini in plovbi (14. junij 1862/14. junij 1862) 

23. 
Izjava o razlagi člena xiii pogodbe o trgovini in plovbi z dne 14. junija 1862 (7. junij 
1877/7. junij 1877) 

24. 
Izjava o razlagi člena viii pogodbe o trgovini in plovbi z dne 14. junija 1862 (4. julij 
1877/4. julij 1877) 

POLJSKA 
25. Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (13. julij 1968/2. oktober 1968) 

PORTUGALSKA 
26. Pogodba o trgovini in plovbi, s končnim protokolom (4. avgust 1934/6. avgust 1934) 
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27. 
Izmenjava not o spremembi člena 13 trgovskega sporazuma z dne 4. marca 1961 in 
ponovnem sprejetju pogodbe o trgovini in plovbi z dne 4. avgusta 1934 (30. december 
1961/30. december 1961) 

ROMUNIJA 
28. Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (14. julij 1966/2. junij 1967) 

SAN MARINO 

29. 
Sporazum o gibanju koles, motornih koles in avtomobilov (6. avgust 1913/3. september 
1918) 

SLOVAŠKA 
30. Sporazum o mednarodnem cestnem prometu (26. maj 1966/3. november 1966) 

SVETI SEDEŽ 
31. Sporazum o gibanju vozil na njihovih ozemljih (28. november 1929/28. november 1929) 

NIZOZEMSKA 
32. Pogodba o trgovini in plovbi (24. november 1863/12. november 1864) 

33. Sporazum o cestnem prometu (8. december 1959/1. marec 1961) 

34. 
Izmenjava not za razveljavitev členov 3, 5 in 6 pogodbe o trgovini in plovbi z dne 
24. novembra 1863 (4. december 1967/15. december 1967) 

ŠVEDSKA 
35. Pogodba o trgovini in plovbi (14. junij 1862/14. junij 1862) 

ŠVICA 

36. 
Sporazum o mejnem prometu in paši, z dvema prilogama, zapisniki in izmenjavo pisem 
(2. julij 1953/17. februar 1956) 

TUNIZIJA 
37. Trgovinski sporazum z enajstimi izmenjavi not (23. november 1961/1. januar 1962) 
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Priloga IV: Dvostranski sporazumi Republike Slovenije 

A. Dvostranski sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o 

medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza1 

Določbe tega sporazuma se nanašajo na mednarodni cestni potniški in tovorni promet med 

Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, kakor tudi na tranzitni promet, ki se opravlja 

preko ozemlja obeh držav z vozili na motorni pogon, registriranimi na ozemlju ene izmed 

pogodbenih strank in to za plačilo ali na lastne stroške (2. člen sporazuma). 

Števila prevozov med državama pogodbenih strank, števila tranzitnih prevozov, ki se 

opravljajo preko ozemlja teh dveh držav v tretjo državo oziroma z izhodiščno točko v tretji 

državi, pogodbeni stranki ne omejujeta (6. člen sporazuma). Glede teže, mer oziroma 

tehničnega stanja motornih vozil, se pogodbeni stranki obvezujeta, da pri motornih vozilih, 

registriranih na ozemlju države druge pogodbene stranke, ne bosta uporabljali strožjih 

predpisov, kot jih uporabljata za vozila, registrirana na svojem ozemlju. Kolikor teža 

oziroma mere motornega vozila ali skupine motornih vozil, ki opravljajo prevoz, presegajo 

vrednosti, določene s strani druge pogodbene stranke, je pred pričetkom prevoza potrebno 

priskrbeti posebno dovoljenje pristojnih organov te pogodbene stranke (7. člen). 

B. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim 

svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga in protokola k sporazumu2 

Določbe tega sporazuma se uporabljajo za prevoz oseb in blaga, ki bodisi prihajajo z 

ozemlja ene od pogodbenic, bodisi so namenjeni na ozemlje ene od pogodbenic ali čez to 

ozemlje, ta prevoz pa se opravlja z vozili, registriranimi na ozemlju druge pogodbenice 

(1. člen). 

V skladu s členom 4 sporazuma ima vsak prevoznik pogodbenice pravico, da na ozemlje 

druge pogodbenice začasno uvozi prazno ali natovorjeno vozilo, da bi prepeljal blago: 1) 

med krajem na ozemlju ene pogodbenice in krajem na ozemlju druge pogodbenice ali 2) ob 

odhodu z ozemlja druge pogodbenice v tretjo državo ali iz tretje države na ozemlje druge 

pogodbenice ali 3) v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice. Prevozi in tranzit znotraj 

ozemlja pogodbenice gostiteljice je prepovedan (5. člen). 
  

                                                  
1 Uradni list RS, št. 5/1992. 
2 Uradni list RS, št. 14/1999. 
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C. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za promet Republike Slovenije in 

zveznim ministrom za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije o prevozu 

nevarnega blaga skozi cestni predor Karavanke3 

Dogovor velja za (i) prevoze, za katere veljajo določbe Evropskega sporazuma o 

mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR, (ii) prevoze, ki se opravijo s 

prevoznimi enotami, ki jih je treba skladno z ADR označiti z oranžnimi tablami, in (iii) ki se 

opravljajo na odseku ceste skozi cestni predor Karavanke (1. člen). Uporabljajo se pravila 

za obvezne opozorilne oznake in opozorilne luči, ki jasno opozarjajo na nevarno blago v 

vozilih. 

Te določbe se neposredno ne povezujejo z instrumentom ACE. 

D. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 

Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in protokola, sklenjenega na 

podlagi 18. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 

Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari4 

Določila tega sporazuma veljajo za mednarodni javni prevoz stvari ali za prevoz stvari za 

lastne potrebe iz oziroma v eno od držav pogodbenic z vozili, ki so registrirana v drugi 

državi pogodbenici, ter za tranzitni prevoz čez ozemlje ene od držav pogodbenic z vozili, ki 

so registrirana v drugi državi pogodbenici (1. člen). 

Izvajalci ene pogodbenice ne smejo opravljati notranjih prevozov na ozemlju druge 

pogodbenice (2. člen). 

Za vsak prevoz stvari iz 1. člena tega sporazuma je treba predhodno pridobiti dovoljenje 

(3. člen). Dovoljenje izda pristojni organ države, v kateri je vozilo registrirano, in na podlagi 

kvote, ki jo državi pogodbenici vsako leto določita (glej 7. točko). Nekatere vrste prevoza so 

oproščene dovoljenja – ti primeri so izčrpno našteti v 6. členu sporazuma (na primer: 

humanitarni prevozi, prevozi umetniških predmetov in umetnin itd.). 

V skladu s 7. členom sporazuma obstajata dve vrsti dovoljenj: (i) terminska dovoljenja, ki 

veljajo za nedoločeno število potovanj in za koledarsko leto ter (ii) dovoljenja, ki veljajo za 

eno ali več voženj, vendar za največ tri mesece (7. člen). Dovoljenje daje prevozniku 

pravico, da po vrnitvi prevzame blago, in ni prenosljivo. Dovoljenje, izdano v skladu s tem 

sporazumom, je brezplačno (9. člen). 

                                                  
3 Uradni list RS, št. 12/2003. 
4 Uradni list RS, št. 9/1996. 
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E. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Sloveniji in Zveznim svetom 

Švice o olajšavah za mednarodni cestni prevoz blaga v zvezi s sporazumi s tretjimi 

državami o prevozu po kopnem5 

Zvezni svet Švice in Vlada Republike Slovenije ob upoštevanju, da je v Švici za vse vrste 

prometa do 31. decembra 2004 dejanska meja največje mase natovorjenega vozila za 

tovorna vozila in cestne vlake omejena na 34 ton, soglašata, da Švica podeli Sloveniji 

naslednje kvote za vozila v mednarodnem prometu, za katera dejanska skupna 

natovorjena masa presega 34 ton, ne pa 40 ton: 

 600 dovolilnic za zadnjih šest mesecev leta 2003 (1. julij-31. december; 1200 

dovolilnic na leto) in 400 dovolilnic za prve štiri mesece leta 2004 (1. januar-30. april; 

1200 dovolilnic na leto) za mednarodni promet. Mednarodni promet pomeni tranzitni 

promet (prevoz blaga čez ozemlje Švice brez natovarjanja ali raztovarjanja) ali 

izvozni in uvozni promet (vsaka vožnja v državo in iz države z natovarjanjem in 

raztovarjanjem blaga v Švici), medtem ko po tem sporazumu niso dovoljeni prevozi 

med dvema krajema na ozemlju Švice (notranji prevoz/kabotaža). 

 Poleg pristojbine za težka vozila na podlagi prevožene razdalje (HVF) za 34-tonsko 

vozilo se zaračuna povprečna dodatna dajatev (razlika od 34 t do 40 t) 55 CHF za leti 

2003 in 2004 ob prehodu čez švicarsko carino za vsak prvi vstop za vožnjo z 

dovolilnico iz te kvote. 

F. Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na 

področju prometa 

Cilj tega sporazuma je spodbujanje sodelovanja med pogodbenicama na področju 

prometa, še zlasti tranzitnega prometa, ter v ta namen zagotovitev koordiniranega razvoja 

prometa med in prek ozemlja pogodbenic, in sicer ob popolni in medsebojno odvisni 

uporabi vseh določil tega sporazuma (1. člen). 

Sodelovanje bo obsegalo promet, predvsem cestni, železniški in kombinirani transport in bo 

vključevalo ustrezno infrastrukturo (2. člen). 

Pogodbenici bosta sprejeli medsebojno usklajene ukrepe, potrebne za razvoj in 

spodbujanje železniškega in kombiniranega prevoza, ki naj bi v prihodnje zagotavljali, da bi 

se velik del njunega dvostranskega in tranzitnega prometa skozi Slovenijo opravljal v okolju 

prijaznejših pogojih (8. člen). 

Kot del posodobitve slovenskih železnic bo treba sprejeti potrebne ukrepe za prilagoditev 

železniškega omrežja kombiniranemu prometu s posebnim poudarkom na razvoju ali 

gradnji terminalov, prilagoditvi svetlih profilov predorov in zmogljivosti prog, kar zahteva 

znatna vlaganja (9. člen). 

                                                  
5 Uradni list RS, št. 13/2004. 
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V zvezi z ustreznimi pooblastili držav in železnic bosta pogodbenici glede potniškega in 

blagovnega prometa priporočili, da njune železnice okrepijo sodelovanje na vseh področjih, 

še zlasti pa pri izboljšanju kakovosti prevoznih storitev; poskusijo skupno vzpostaviti sistem 

take organizacije železnic, ki bo pošiljatelje spodbujal, da bodo blago raje odpremljali po 

železnici kot po cesti; se sporazumejo o ukrepih, da bi se Slovenske železnice vključile v 

prometni menedžment s pomočjo elektronskega sistema tovornega lista HERMES za 

potniške rezervacije in za druge namene; uskladijo organizacijo usposabljanja železniškega 

osebja (11. člen). 

G. Dvostranski sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske 

o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu6 

Slovenija in Madžarska sta se dogovorili o kontingentu dovoljenj za kabotažne vožnje v 

nespremljanem kombiniranem transportu za cestni dovoz in odvoz med nakladališčem ali 

razkladališčem in terminalom. 

H. Dvostranski sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado republike Hrvaške o 

mednarodnem kombiniranem prometu7 

Slovenija in Hrvaška sta sklenili dvostranski sporazum, ki opredeljuje določbe o vzajemni 

oprostitvi dajatev za uporabo cest (cestnine) in plačila drugih pristojbin za cestna vozila v 

nespremljanem kombiniranem prometu, od nakladališča do terminala oziroma od terminala 

do razkladališča znotraj določenih razdalj za vsak terminal kombiniranega prometa. 

Pogodbenici se tudi zavezujeta, da bosta Ro-La prevoz oprostili obveznosti pridobivanja 

dovolilnic za mednarodni cestni promet v spremljanjem kombiniranem prometu. 

Nekateri drugi pomembnejši dvostranski sporazumu, ki jih je sklenila Republika Slovenija8, 

so zlasti: 

 Zakon o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 

zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter o conah na območju cestnega predora 

skozi Karavanke  

 Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 

Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke 

 Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za promet Republike Slovenije in 

zveznim ministrom za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije o prevozu 

nevarnega blaga skozi cestni predor Karavanke  

 Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in 

Vlado italijanske republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s 

slovenskim avtocestnim omrežjem  

                                                  
6 Uradni list RS, št. 49/00. 
7 Uradni list RS, št. 35/00. 
8 Zlasti s svojimi „alpskimi sosedami“. 
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 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom 

Švice o olajšavah za mednarodni cestni prevoz blaga v zvezi s sporazumi s tretjimi 

državami o prevozu po kopnem.9 

                                                  
9 V zvezi z omejenim številom dovolilnic (kvot) glej tudi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 

Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga in protokola k 
sporazumu. Nekateri omejevalni sporazumi so bili sklenjeni tudi z državami, ki niso članice EU. Na tej točki je 
treba poudariti, da nekateri dvostranski sporazumi z državami članicami EU prepovedujejo „notranji“ prevoz in 
(lahko) omejujejo čezmejne prevozne storitve. Kadar takšne prepovedi in omejitve niso skladne z zakonodajo 
EU, slednja ex lege prevlada nad „spornimi“ določbami mednarodnih pogodb, ki so predmet obravnave.  
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