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GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS

Europos geležinkelių transporto politikos tikslas – sukurti bendrą geležinkelių transporto
erdvę. Nuo 2001 m., kai buvo pradėtas sektoriaus atvėrimas konkurencijai, per dešimt
metų buvo priimti trys teisės aktų rinkiniai ir vienas dokumentas išdėstytas nauja
redakcija. Europos Parlamentas visą ketvirtąjį teisės aktų rinkinį, skirtą geležinkelių eismo
liberalizavimui užbaigti, priėmė per pirmąjį svarstymą (2014 m. vasario mėn.), o šio rinkinio
techninę dalį per antrąjį svarstymą (2016 m. balandžio 28 d.).

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 1 dalis.

TIKSLAI

Norint vykdyti bendrą transporto politiką, pagal kurią būtų užtikrinama konkurencija ir
laisvė teikti paslaugas, reikia suderinti technines, administracines ir saugos taisykles. Šiuos
reikalavimus būtina laipsniškai derinti, kad būtų užtikrintas įvairių nacionalinių geležinkelių
sistemų sąveikumas. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir naujoms įmonėms sudaryti
palankesnes sąlygas patekti į rinką, taip pat gali reikėti suderinti aplinkos arba vartotojų
apsaugos priemones.
Komisijos veiksmų plane „Transportas 2050“ numatomi šie tikslai: ilguoju laikotarpiu užbaigti
Europos greitųjų traukinių tinklą; vidutinės trukmės laikotarpiu (iki 2030 m.) trigubai padidinti
dabartinio greitųjų geležinkelių tinklo ilgį ir visose valstybėse narėse išlaikyti tankų geležinkelių
tinklą. Be to, jame rekomenduojama, kad iki 2050 m. didžioji keleivių vežimo vidutiniais
nuotoliais dalis būtų vykdoma traukiniais.

LAIMĖJIMAI

A. Sąveikumas
Priėmusi 1996 m. liepos 23 d. Direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių
sistemos sąveikos ir 2001 m. kovo 19 d. Direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės
paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos, Europos Sąjunga pradėjo procesą, kurio tikslas
– suteikti galimybes sklandžiai naudotis įvairiomis valstybių narių geležinkelių sistemomis
ir netrukdomai bei saugiai geležinkeliais važiuoti iš vienos valstybės narės į kitą. Taikant
šias direktyvas jau parengta keletas techninių sprendimų (vadinamosios techninės sąveikos
specifikacijos, TSS). Visų pirma sprendimai priimti dėl tokių svarbiausių aspektų kaip traukinių
valdymas ir saugumas, signalizavimas, telematikos priemonės krovinių vežimo paslaugoms,
tarpvalstybinio transporto sektoriuje dirbančio personalo kvalifikacija, prekiniai vagonai ir
triukšmas.
Abi anksčiau minėtos direktyvos iš dalies pakeistos ir atnaujintos 2004 m. balandžio 29 d.
Direktyva 2004/50/EB. Siekiant įvykdyti reikalavimus, iškeltus norint 2007 m. sausio mėn.
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visiškai atverti geležinkelių tinklą nacionalinėms ir tarptautinėms krovinių vežimo paslaugoms
ir 2010 m. sausio mėn. – tarptautinio keleivių vežimo paslaugoms, išplėsta direktyvos dėl
paprastųjų geležinkelių sistemų taikymo sritis, įtraukiant į ją visą Europos geležinkelių tinklą.
2008 m. birželio 17 d. direktyva 2008/57/EB, kurią iš dalies pakeitė direktyvos 2009/131/
EB ir 2011/18/EB, į vieną tekstą sujungtos ankstesnės direktyvos. Šios direktyvos esmė yra
abipusio pripažinimo principas: kai transporto priemonė patikrinama vienoje valstybėje narėje
ir jai išduodamas leidimas, kitos valstybės narės vėliau gali tikrinti tik parametrus, susijusius
išskirtinai su techniniu transporto priemonės suderinamumu su atitinkamu tinklu. Ketvirtuoju
geležinkelių dokumentų rinkiniu šis reikalavimas turėtų būti panaikintas, kad būtų sustiprintas
Agentūros vaidmuo (žr. žemiau, punktą B).
Siekdami sumažinti technines kliūtis, kylančias traukinių sąveikumui, 2005 m., 2008 m.
ir 2012 m. geležinkelių sektoriaus atstovai ir Komisija pasirašė susitarimo memorandumą
dėl Europos geležinkelių signalizavimo sistemos (angl. European Rail Traffic Management
System, ERTMS/ETCS) įdiegimo ir plėtojimo. Sistemos tikslas – suvienodinti apie dvidešimt
skirtingų Europoje veikiančių signalizavimo sistemų ir įdiegti vienodą automatinę greičio
kontrolės sistemą, sukurtą atsižvelgiant į naujausius telekomunikacijų technologijų srities
laimėjimus. 2009 m. liepos mėn. Komisija priėmė Europos planą, kuriame numatoma
pagrindiniuose Europos geležinkeliuose per dvylika metų laipsniškai įdiegti ERTMS (išsamiau
žr. koordinatoriaus K. Vincko 2013 m. ataskaitą).
Nuo 2007 m. sausio 1 d. nacionalinis ir tarptautinis krovinių transportas visiškai atvertas
konkurencijai. Kad būtų galima optimaliai naudoti tarptautinį krovinių vežimo geležinkeliais
tinklą, pagerinti jo sąveikumą ir pasiekti, kad geležinkelių transportas būtų konkurencingesnis
palyginti su kitomis transporto rūšimis, Europos Sąjunga nustatė devynis konkurencingus
krovinių vežimo geležinkeliais koridorius (2010 m. rugsėjo 22 d. reglamentas (ES)
Nr. 913/2010) prekėms, gabenamoms per kelias valstybes nares.
B. Europos geležinkelio agentūra
Siekiant tobulinti Europos geležinkelių sistemos sąveikumą bei saugą, 2004 m. balandžio
29 d. reglamentu Nr. 881/2004 įsteigta Europos geležinkelio agentūra, kurios būstinė yra
Valansjene ir Lilyje (Prancūzija). Pagrindinė agentūros užduotis – derinti, registruoti ir
tikrinti technines sąveikos specifikacijas (TSS), apimančias visą Europos geležinkelių sistemą,
ir nustatyti Europos geležinkeliams keliamus bendrus saugos tikslus. Pati agentūra neturi
sprendžiamosios galios, bet padeda Komisijai rengti sprendimų pasiūlymus. 2008 m. gruodžio
16 d. Reglamentu (EB) Nr. 1335/2008 agentūrai priskirtos naujos užduotys, susijusios
su saugos geležinkeliuose direktyvos (2004/49/EB) ir direktyvos dėl geležinkelių sistemos
sąveikos (2008/57/EB) pakeitimais. Priėmus ketvirtąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, agentūra
taps vienintele kompetentinga instancija, galinčia išduoti leidimus transporto priemonėms
(garvežiams ir vagonams), naudojamoms vykdyti tarpvalstybinę veiklą, o keliose valstybėse
veikiančioms geležinkelių įmonėms – saugos sertifikatus. Iš tiesų pagrindinis Komisijos
pasiūlymo dėl Direktyvos 2004/49/EB peržiūros tikslas buvo pradėti taikyti bendrą Sąjungos
saugos sertifikatą.
C. Socialinių nuostatų derinimas
2005 m. liepos 18 d. Direktyvoje 2005/47/EB nustatytos mobiliųjų darbuotojų, teikiančių
su sąveikumu susijusias tarpvalstybines paslaugas geležinkelių transporto sektoriuje, darbo
sąlygos. Direktyva parengta remiantis Europos geležinkelių sektoriaus socialinių partnerių
susitarimu. 2007 m. spalio 23 d. direktyvos 2007/59/EB tikslas – suderinti būtiniausius ES
lokomotyvų ir traukinių mašinistų kvalifikacijos bei sertifikavimo reikalavimus. Direktyvoje
numatoma, kad kiekvienas traukinio mašinistas turi turėti licenciją (patvirtinančią, kad

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_fr.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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jis atitinka būtiniausius sveikatos, pagrindinio išsilavinimo ir bendrų profesinių įgūdžių
reikalavimus) ir suderintą papildomų mokymų patvirtinimą. Be to, mašinistas turi turėti
pažymėjimus, kurie įrodo, jog asmuo, siekdamas vežti atitinkamais geležinkelių maršrutais,
valdyti naudojamą įrangą ir laikytis atitinkamoje įmonėje nustatytų eksploatavimo ir saugos
procedūrų, baigė specialaus mokymo kursus. Tuo remiantis pagal direktyvą taikomas abipusis
kvalifikacijos pripažinimas.
Nuo 2011 m. išduodami sertifikatai ar licencijos mašinistams, teikiantiems tarpvalstybines
paslaugas, kabotažo paslaugas ar krovinių vežimo paslaugas kitoje valstybėje narėje arba
dirbantiems bent dviejose valstybėse narėse.
Be to, šioje direktyvoje nustatytos užduotys, kurias turi įgyvendinti valstybių narių
kompetentingos institucijos, traukinių mašinistai ir kiti šio sektoriaus dalyviai, visų pirma
geležinkelio įmonės, tinklų valdytojai ir mokymo įstaigos. Saugos sertifikatus turinčios
geležinkelio įmonės privalo registruoti visus papildomus pažymėjimus.
D. Galimybė vykdyti geležinkelių transporto įmonių profesinę veiklą
1995 m. birželio 19 d. Direktyvoje 95/18/EB nustatyta, kad, norėdama naudotis visų valstybių
narių infrastruktūra, geležinkelio įmonė turi turėti licenciją. Jei laikomasi tam tikrų bendrų
sąlygų (vežėjo reputacija, finansinis pajėgumas ir profesinė kvalifikacija), licenciją išduoda
valstybė narė, kurioje yra įmonės būstinė. Ši direktyva iš dalies pakeista 2001 m. vasario 26 d.
Direktyva 2001/13/EB, kuria nustatomos visoje Bendrijos teritorijoje galiojančios, geležinkelių
vežėjo profesijai taikomos (saugos, techninės, ekonominės ir finansinės) sąlygos ir licencijų,
pagal kurias tarpvalstybiniame Europos tinkle leidžiama teikti krovinių vežimo geležinkeliais
paslaugas, išdavimo tvarka.
2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama
bendra Europos geležinkelių erdvė, vadinamoji pirmojo geležinkelių dokumentų rinkinio nauja
redakcija, pakeitė ir panaikino tris 2001 m. vasario 26 d. direktyvas 2001/12/EB, 2001/13/EB
ir 2001/14/EB (žr. punktą F).
E. Traukinių triukšmingumas
2002 m. birželio 25 d. Direktyvoje 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo
(Triukšmo direktyva) padėtas pagrindas ES priemonėms, kurios turi padėti mažinti geležinkelių
transporto priemonių ir infrastruktūros skleidžiamą triukšmą. Ja remiantis 2003 m. priimtos
traukinių triukšmo apskaičiavimo metodų gairės, o 2006 m. birželio mėn. įsigaliojo Sąjungoje
naudojamų riedmenų akustinės taršos ribinės vertės. 2011 m. balandžio mėn. naujuoju
Komisijos sprendimu persvarstyta TSS, taikoma geležinkelių sistemos riedmenims.
2008 m. liepos 8 d. Komisija paskelbė Komunikatą dėl geležinkelių transporto keliamo
triukšmo mažinimo priemonių, skirtų esamam riedmenų parkui (COM(2008) 0432), kuriame
nustatė tikslą modernizuoti visus prekinius vagonus, o 2015 m. nurodė kaip galutinę šio
tikslo įgyvendinimo datą. Direktyva 2012/34/ES taip pat numatoma diferencijuoti mokesčius
pagal triukšmo zonas, kad būtų skatinama vagonuose įrengti mažau triukšmo keliančius
stabdžius (Europos traukinių kontrolės sistema ETCS). Pagal triukšmo lygį diferencijuojami
infrastruktūros mokesčiai turėtų būti taikomi visų pirma prekiniams vagonams, kurie neatitinka
transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos techninių sąveikos specifikacijų „Riedmenys:
triukšmas“ reikalavimų.
F. Pirmojo rinkinio nauja redakcija patvirtinta, ketvirtasis geležinkelių dokumentų rinkinys
tvirtinamas
Direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė ir kuri į nacionalinę
teisę turi būti perkelta iki 2015 m. vidurio, viename teisės akte sujungia geležinkelių plėtros

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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(pagrįstos, be kita ko, infrastruktūros valdymo ir transporto paslaugų atskyrimu), geležinkelio
įmonių licencijavimo ir infrastruktūros mokesčių principus. Iš esmės, šia direktyva, kuria
numatomos skaidresnės patekimo į rinką sąlygos, aiškesnis apskaitos atskyrimas ir nacionalinių
kontrolės institucijų sustiprinimas ir nepriklausomumas, sustiprinama konkurencija. Joje
smulkiau išdėstomos prieigos prie tinklų, paslaugų ir mokesčių rinkimo sąlygos.
Be to, 2013 m. sausio mėn. Komisija pateikė šešis teisėkūros pasiūlymus – ketvirtąjį
geležinkelių dokumentų rinkinį – kuriais siekiama pabaigti bendros Europos geležinkelių
erdvės kūrimą ir pagerinti jos sąveikumą. Vėliausiai 2019 m. gruodžio mėn. ketinama
konkurencijai atverti vidaus rinkų viešųjų paslaugų teikimo sutartis, kad būtų pagerinta
valstybių narių keleivinio transporto paslaugų kokybė ir veiksmingumas. Šiuo ketvirtuoju
geležinkelių dokumentų rinkiniu, kurį Parlamentas jau patvirtino per pirmąjį svarstymą, visų
pirma siekiama iš dalies pakeisti šiuos teisės aktus, priklausančius techninei daliai (punktai a,
b ir c) ir politiniai daliai (punktai d, e ir f):

a. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (žr. aukščiau, punktą B);

b. 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl
geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (žr. aukščiau, punktus A ir B);

c. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/
EB, kuria kiekvienai geležinkelių įmonei, norinčiai naudotis infrastruktūra,
nustatomas reikalavimas turėti saugos sertifikatą (žr. aukščiau, punktą B);

d. 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio
įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių,

e. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų,

f. 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES,
kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (žr. aukščiau, punktus D ir E);

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas, remdamasis savo teisėkūros įgaliojimais, pritarė daugumai Komisijos
pasiūlymų dėl suderinimo, bet taip pat pabrėžė tam tikrus aspektus:
— savo 2006 m. birželio 15 d. ir 2008 m. kovo 11 d. rezoliucijose dėl tvarios transporto

politikos Parlamentas aiškiai pasisakė remiąs traukinių saugos, valdymo bei signalizavimo
sistemos ERTMS/ETCS įdiegimą, siekiant pašalinti techninius trukdžius, ir įsipareigojo
kurti bendrą Europos geležinkelių erdvę;

— savo 2009 m. kovo mėn. rezoliucijoje dėl rezoliucijos dėl transporto ekologizavimo
ir išorės sąnaudų internalizavimo Parlamentas paragino Komisiją nedelsiant pateikti
konkrečių pasiūlymų dėl visų rūšių transporto, o vėliau – suprantamu modeliu grindžiamą
bendrąją išorės sąnaudų apskaičiavimo ir įskaitymo bei padarinių įvertinimo schemą.
Paskui Parlamentas paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl rinkliavų už lokomotyvus
ir vagonus, diferencijuojamų atsižvelgiant į triukšmingumą, rinkimo direktyvos, siekiant
skatinti geležinkelio įmones nedelsiant mažinti riedmenų triukšmingumą;

— kalbant apie tinklų valdymo ir eksploatavimo atskyrimą, 2014 m. vasario 26 d. Parlamento
priimtas dokumentas (dėl ketvirtojo rinkinio) leidžia valstybėms narėms gan lanksčiai
rinktis tarp atskyrimo ir integruotų įmonių išlaikymo, siekiant užtikrinti tikslą, kad
infrastruktūros valdytojo ir geležinkelių įmonės veikla būtų nepriklausoma viena nuo

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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kitos. Nacionalinės institucijos gali atverti konkurencijai paslaugų sutartis ar jas suteikti
vienam vykdytojui, tačiau būtinai turi nurodyti ilgiausią tokių sutarčių trukmę ir pagrįsti
sutarčių suteikimą pagal tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, paslaugų teikimo punktualumą,
ekonominį efektyvumą, paslaugų teikimo dažnį ir naudotojų poreikių tenkinimą. Nors EP
nariai patvirtino teisę teikti nacionalines komercinio keleivių vežimo paslaugas taikant
konkurso procedūras, jie nusprendė, kad Komisijos nustatytas esamų sutarčių galiojimo
pabaigos terminas 2019 m. yra per trumpas.

— 2015 m. rugsėjo 9 d. rezoliucijoje dėl baltosios knygos įgyvendinimo, kiek tai susisiję
su geležinkelių dalimi, Parlamentas be kita ko paprašė nedelsiant priimti ketvirtąjį
geležinkelių dokumentų rinkinį užtikrinant tolygų keleivinio geležinkelių transporto
rinkos atvėrimą, infrastruktūros operatorių nepriklausomumą, konkurencingus viešųjų
paslaugų konkursus, aukščiausią geležinkelių saugos ir sąveikos, pakankamą žmogiškųjų
ir finansinių išteklių lygmenį, kad Europos geležinkelio agentūrai būtų sudarytos sąlygos
veikiant vieno langelio principu išduoti leidimus transporto priemonėms ir saugos
sertifikatus (65 dalis, pirma įtrauka).

Tarybai per pirmąjį svarstymą priėmus (2015 m. gruodžio 10 d.) poziciją dėl trijų pasiūlymų,
susijusių su technine dalimi, Europos Parlamentas per antrąjį svarstymą oficialiai patvirtino
tą pačią ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio dalį. Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas
2016 m. balandžio 28 d. priėmė šiuos pranešimus:
— rekomendaciją antrajam svarstymui, kurią parengė Bilbao Barandica, (A8-0071/2016) dėl

geležinkelių sistemos sąveikos ir dėl Direktyvos 2008/57/EB panaikinimo;

— rekomendaciją antrajam svarstymui, kurią parengė R. Zīle (A8-0073/2016), dėl reglamento
dėl Europos geležinkelio agentūros (ERA);

— rekomendaciją antrajam svarstymui, kurią parengė M. Cramer (A8-0056/2016), dėl
Direktyvos 2004/49/EB persvarstymo;

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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