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DZELZCEĻA TRANSPORTS

Eiropas dzelzceļa transporta politikas mērķis ir izveidot vienotu dzelzceļa telpu. 2001. gadā
sākās nozares atvēršana konkurencei, un tās rezultātā desmit gadu laikā ir pieņemtas trīs
tiesību aktu paketes un vienreiz tiesību aktu pakete tikusi pārstrādāta. Ceturto tiesību aktu
paketi, ar ko paredzēts pabeigt dzelzceļa pārvadājumu liberalizāciju, Eiropas Parlaments
pieņēma visā pilnībā pirmajā lasījumā (2014. gada februārī) un tās tehnisko pīlāru arī otrajā
lasījumā (2016. gada 28. aprīlī).

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 1. punkts.

MĒRĶI

Lai izveidotu kopēju transporta politiku, ar ko saglabā konkurenci un nodrošina pakalpojumu
sniegšanas brīvību, ir jāsaskaņo tiesību akti tehniskajā, administratīvajā un drošības jomā. Šo
prasību pakāpeniska saskaņošana ir obligāts priekšnoteikums dažādu valstu dzelzceļa sistēmu
savstarpējai izmantojamībai. Var būt nepieciešams zināmā mērā saskaņot arī vides un patērētāju
aizsardzības pasākumus, lai novērstu konkurences izkropļojumus un jauniem uzņēmumiem
atvieglotu piekļuvi tirgum.
Komisijas ceļvedī “Transports 2050” ir noteikti šādi mērķi: ilgtermiņā – pabeigt Eiropas
ātrgaitas dzelzceļa tīkla izveidi; vidējā termiņā (līdz 2030. gadam) – trīskāršot ātrgaitas dzelzceļa
tīkla kopgarumu un saglabāt blīvu dzelzceļa tīklu visās dalībvalstīs. Turklāt ceļvedī ieteikts līdz
2050. gadam panākt, lai vairums pasažieru vidēji garā attālumā tiktu pārvadāti ar vilcienu.

SASNIEGUMI

A. Savstarpējā izmantojamība
Ar 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju
izmantojamību un 2001. gada 19. marta Direktīvu 2001/16/EK par parasto dzelzceļu sistēmas
savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienība uzsāka procesu, kura mērķis ir radīt iespēju
saskaņoti izmantot dalībvalstu dažādās dzelzceļa sistēmas un nodrošināt netraucētu un drošu
pāreju no vienas valsts dzelzceļa tīkla citas valsts dzelzceļa tīklā. Saskaņā ar šīm direktīvām
ir izstrādāti vairāki tehniskie risinājumi (tā sauktās savstarpējas izmantojamības tehniskās
specifikācijas – SITS). Šīs specifikācijas galvenokārt attiecas uz tādiem svarīgiem aspektiem kā
vilcienu vadība un drošība, signalizācija, telemātikas lietojumprogrammas kravu pārvadājumu
nozarē, pārrobežu pārvadājumos iesaistīto darbinieku kvalifikācija, kravas vagoni un trokšņu
emisija.
Abas minētās direktīvas tika grozītas un atjauninātas ar 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/50/
EK. Direktīvas par Eiropas parastajām dzelzceļu sistēmām darbības jomu paplašināja, attiecinot
to uz visu Eiropas dzelzceļa tīklu, lai ņemtu vērā prasības, ko radīja dzelzceļa tīkla pilnīga
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atvēršana valsts un starptautiskā mēroga kravu pārvadājumu pakalpojumiem (2007. gada
janvārī) un starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem (2010. gada janvārī). Ar 2008. gada
17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK, kas grozīta ar Direktīvām 2009/131/EK un 2011/18/ES,
iepriekš pieņemtās direktīvas tika pārstrādātas un apvienotas vienā dokumentā. Šīs direktīvas
centrālais elements ir savstarpējas atzīšanas princips – ja viena dalībvalsts ir verificējusi
transportlīdzekļus un atļāvusi tos izmantot, citas dalībvalstis turpmāk var verificēt tikai
tos parametrus, kas īpaši attiecas uz tehnisko savietojamību ar attiecīgo valstu tīkliem. Ar
ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi šis princips tiktu atcelts, lai nostiprinātu aģentūras lomu
(sk. turpmāk B sadaļu).
Lai samazinātu tehniskos šķēršļus vilcienu savstarpējai izmantojamībai, dzelzceļa nozares un
Komisijas pārstāvji 2005., 2008. un 2012. gadā parakstīja vienošanās protokolus par Eiropas
dzelzceļa signalizācijas sistēmas (Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma – ERTMS/ETCS)
ieviešanu un pilnveidošanu ar mērķi vienādot apmēram divdesmit Eiropā līdztekus izmantotās
dažādās signalizācijas sistēmas un ieviest vienotu automātisku ātruma kontroli, pamatojoties
uz jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem telesakaru jomā. Komisija 2009. gada jūlijā
pieņēma Eiropas plānu, kurā tuvākajā desmitgadē paredzēta pakāpeniska ERTMS izvēršana
galvenajās Eiropas dzelzceļa līnijās (sīkāka informācija koordinatora K. Vinck 2013. gada
ziņojumā).
Kopš 2007. gada 1. janvāra valsts un starptautiskā mēroga kravu pārvadājumi ir pilnībā
atvērti konkurencei. Lai optimāli izmantotu starptautisko kravu pārvadājumu tīklu, uzlabotu
šā tīkla savstarpējo izmantojamību un uzlabotu dzelzceļa konkurētspēju salīdzinājumā ar
citiem transporta veidiem, Eiropas Savienība ir noteikusi deviņus Eiropas dzelzceļa koridorus
konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (2010. gada 22. septembra Regula (ES) Nr. 913/2010)
attiecībā uz tiem kravu pārvadājumiem, kas šķērso vairākas dalībvalstis.
B. Eiropas Dzelzceļa aģentūra
Lai uzlabotu Eiropas dzelzceļa sistēmas savietojamību un drošību, ar 2004. gada 29. aprīļa
Regulu (EK) Nr. 881/2004 tika izveidota Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDzA), to izvietojot
Lillē un Valansjēnā (Francijā). Aģentūras galvenais uzdevums ir tuvināt, reģistrēt un kontrolēt
savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (SITS) visā Eiropas dzelzceļa sistēmā un
noteikt kopīgus mērķus Eiropas dzelzceļu drošības jomā. Aģentūrai nav lemšanas pilnvaru,
taču tā palīdz izstrādāt Komisijas lēmumu priekšlikumus. Ar 2008. gada 16. decembra Regulu
(EK) Nr. 1335/2008 EDzA tika uzticēti jauni uzdevumi saistībā ar grozījumiem Direktīvā par
drošību Kopienas dzelzceļos (2004/49/EK) un Direktīvā par dzelzceļa sistēmas savstarpēju
izmantojamību (2008/57/EK). Līdz ar ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes pieņemšanu EDzA
kļūs par vienīgo iestādi ar kompetenci izsniegt atļaujas transportlīdzekļiem (lokomotīvēm un
vagoniem), kas paredzēti pārrobežu darbībai, kā arī izsniegt drošības sertifikātus dzelzceļa
uzņēmumiem, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. Pāreja uz vienotu Kopienas drošības sertifikātu
faktiski bija galvenais Direktīvas 2004/49/EK pārskatīšanas mērķis.
C. Sociālās jomas tiesību aktu saskaņošana
2005. gada 18. jūlija Direktīva 2005/47/EK paredz nodarbināšanas nosacījumus attiecībā uz
mobilajiem darbiniekiem, kas sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus
dzelzceļa nozarē. Tās pamatā ir Eiropas dzelzceļa nozares sociālo partneru noslēgta vienošanās.
2007. gada 23. oktobra Direktīvas 2007/59/EK mērķis ir saskaņot minimālās prasības attiecībā
uz lokomotīvju un vilcienu vadītāju kvalifikāciju un sertifikāciju Savienībā. Tā paredz, ka
visiem vilcienu vadītājiem ir jābūt apliecībai, kas pierāda, ka vadītājs atbilst minimālajām
prasībām veselības, pamatizglītības un vispārējo profesionālo iemaņu ziņā, kā arī apliecībai
par iegūtu saskaņotu papildizglītību. Konkrētāk, vilcienu vadītājiem ir jāvar uzrādīt apliecības,

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_en.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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kas pierāda viņu iegūto specializēto izglītību, kura ļauj strādāt attiecīgajos maršrutos, vadīt
izmantotos transportlīdzekļus un ievērot konkrētā uzņēmuma ekspluatācijas un drošības
procedūras. Uz šā pamata direktīva paredz dokumentu savstarpēju atzīšanu.
Kopš 2011. gada oktobra attiecīgos sertifikātus vai apliecības izsniedz vadītājiem, kas veic
pārrobežu, kabotāžas vai kravu pārvadāšanas pakalpojumus citā dalībvalstī vai strādā vismaz
divās dalībvalstīs.
Turklāt direktīva nosaka uzdevumus, kas ir jāpilda dalībvalstu kompetentajām iestādēm,
vilcienu vadītājiem un citiem nozares dalībniekiem, jo īpaši dzelzceļa pārvadājumu
uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem un izglītības iestādēm. Dzelzceļa pārvadājumu
uzņēmumiem, kuriem ir drošības sertifikāts, ir jāuztur reģistrs par visiem papildu sertifikātiem.
D. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu profesionālās darbības atļaušana
1995. gada 19. jūnija Direktīva 95/18/EK paredz, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam
ir jābūt licencētam, lai tas varētu izmantot visu dalībvalstu dzelzceļa infrastruktūru. Ja
ir izpildīti konkrēti visiem kopīgi priekšnosacījumi (laba reputācija, finansiālā spēja un
profesionālā kompetence), licenci dzelzceļa pārvadājumiem izsniedz tā dalībvalsts, kurā atrodas
attiecīgā uzņēmuma mītnes vieta. Minētā direktīva ir grozīta ar 2001. gada 26. februāra
Direktīvu 2001/13/EK, kas paredz dzelzceļa pārvadātāju darbības nosacījumus (drošības,
tehniskos, ekonomiskos un finansiālos), kuri ir jāievēro visā Kopienas teritorijā, un reglamentē
procedūru, ar ko atļauj sniegt kravu pārvadāšanas pakalpojumus Eiropas pārrobežu dzelzceļa
tīklā.
Ar 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, pārstrādājot pirmo dzelzceļa tiesību aktu
paketi, proti, aizvietojot un atceļot 2001. gada 26. februāra Direktīvas 2001/12/EK, 2001/13/
EK un 2001/14/EK (sk. F sadaļu), ir izveidota vienota Eiropas dzelzceļa telpa.
E. Vilcienu radītais trokšņa piesārņojums
2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK (vides trokšņa direktīva) par vides trokšņa
novērtēšanu un pārvaldību nodrošina pamatu Kopienas pasākumu pieņemšanai, lai mazinātu
dzelzceļa transportlīdzekļu un infrastruktūras radīto troksni. Uz to pamatojoties, 2003. gadā tika
pieņemtas pamatnostādnes par vilcienu radītā trokšņa aprēķinu metodēm un 2006. gada jūnijā
stājās spēkā trokšņa emisijas robežvērtības attiecībā uz Savienībā izmantoto ritošo sastāvu.
2011. gada aprīlī ar jaunu Komisijas lēmumu tika pārskatītas SITS, kas attiecas uz dzelzceļa
sistēmas ritošo sastāvu.
2008. gada 8. jūlijā Komisija publicēja paziņojumu par dzelzceļa radītā trokšņa mazināšanu
attiecībā uz esošo transportlīdzekļu parku (COM(2008)0432), kurā izvirzīja mērķi modernizēt
visus kravas vagonus un noteica 2015. gadu par mērķa sasniegšanas termiņu. Direktīva 2012/34/
ES arī paredz atbilstoši teritorijas zonējumam diferencētas nodevas par izraisīto troksni, lai
veicinātu ar klusākām bremzēm aprīkotu vagonu izmantošanu (Eiropas vilcienu kustības
kontroles sistēma ECTS). Minētās diferencētās infrastruktūras nodevas par izraisīto troksni
pirmām kārtam būtu jāattiecina uz kravas vagoniem, kas neatbilst Eiropas parastā dzelzceļa
sistēmas SITS attiecībā uz ritošo sastāvu un troksni.
F. Jau pieņemtā pārstrādātā pirmā dzelzceļa tiesību aktu pakete un pašreizējais darbs pie
ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes
Direktīva 2012/34/ES par vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, kas jātransponē līdz 2015. gada
vidum, vienā dokumentā apvieno principus, kuri piemērojami dzelzceļa attīstīšanā (cita
starpā pievēršot uzmanību infrastruktūras pārvaldības un pārvadājumu nošķiršanai), dzelzceļa
pārvadājumu uzņēmumu licencēšanā un maksas par infrastruktūras lietošanu noteikšanā.
Kopumā šī direktīva nostiprina konkurenci, paredzot lielāku pārredzamību attiecībā uz

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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nosacījumiem iekļūšanai tirgū, skaidru grāmatvedības nodalīšanu, kā arī valstu kontroles iestāžu
neatkarību un stiprināšanu. Direktīva paredz sīki izstrādātus nosacījumus attiecībā uz piekļuvi
infrastruktūrai un pakalpojumiem un noteikumus par maksas iekasēšanu.
Turklāt 2013. gada janvārī Komisija nāca klajā ar sešu likumdošanas priekšlikumu kopumu,
kas veido ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi, lai pabeigtu vienotas Eiropas dzelzceļa
telpas izveidi un uzlabotu tās savstarpējo izmantojamību. Cita starpā ir paredzēts ne vēlāk
kā 2019. gada decembrī ļaut sabiedrisko pakalpojumu līgumus iekšzemes tirgos piešķirt ar
konkursu starpniecību nolūkā uzlabot valsts pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti un
efektivitāti. Konkrētāk, ar minēto ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi, ko Eiropas Parlaments
jau ir pieņēmis pirmajā lasījumā, ir paredzēts grozīt šādus tiesību aktus, kas ir daļa no tehniskā
pīlāra – a), b) un c) punkts, vai politiskā pīlāra – d), e) un f) punkts:

a. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004
par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu (sk. iepriekš B sadaļu),

b. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par
dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību (sk. iepriekš A un B sadaļu),

c. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/49/EK, ar
ko paredz, ka visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir jāsaņem drošības
sertifikāti, lai varētu izmantot infrastruktūru (sk. iepriekš B sadaļu),

d. Padomes 1969. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem
noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos,

e. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulu (EK)
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot
dzelzceļu,

f. Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES,
ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (sk. iepriekš D un E sadaļu).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Īstenojot savas leģislatīvās pilnvaras, Eiropas Parlaments ir atbalstījis lielāko daļu Komisijas
priekšlikumu par tiesību aktu saskaņošanu, tomēr ir arī vērsis uzmanību uz šādiem aspektiem:
— 2006. gada 15. jūnija un 2008. gada 11. marta rezolūcijās par ilgtspējīga transporta politiku

Parlaments nepārprotami atbalstīja dzelzceļa drošības, vadības un signalizācijas sistēmas
ERTMS/ETCS ieviešanu, lai novērstu tehniskos šķēršļus, un iesaistījās vienotas Eiropas
dzelzceļa telpas izveidē;

— 2009. gada marta rezolūcijā par videi nekaitīgāku transportu un ārējo izmaksu
internalizāciju Parlaments prasīja Komisijai nekavējoties sagatavot konkrētus
priekšlikumus attiecībā uz visiem transporta veidiem, kā arī iesniegt ar skaidru modeli
pamatotu vispārēju shēmu ārējo izmaksu aprēķināšanai un to ietekmes novērtēšanai.
Turklāt Parlaments aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu direktīvai par maksas
noteikšanu lokomotīvēm un vagoniem atkarībā no to izraisītā trokšņa līmeņa, lai mudinātu
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus nekavējoties padarīt klusāku ritošo sastāvu;

— attiecībā uz tīklu pārvaldības un izmantošanas nodalīšanu Parlamenta 2014. gada
26. februārī pieņemtais dokuments (par ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi) dalībvalstīm
sniedz zināmu elastību, izvēloties nošķirt attiecīgās darbības vai saglabāt apvienotus
uzņēmumus, vienlaikus paturot mērķi nodrošināt infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa
pārvadājumu uzņēmuma savstarpēji neatkarīgu darbību. Valsts iestādes varēs pārvadājumu

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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nozari atvērt konkurencei vai attiecīgos pakalpojumu līgumus piešķirt vienam operatoram
ar nosacījumu, ka šādiem līgumiem ir noteikts maksimālais termiņš un ka tos piešķir
saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, piemēram, pakalpojumu precizitāti, izmaksu lietderību,
pakalpojumu sniegšanas biežumu un to saņēmēju apmierinātību. Atzīstot tiesības izmantot
iepirkuma procedūras, lai piešķirtu līgumus iekšzemes pasažieru pārvadājumu nozarē,
deputāti tomēr uzskatīja, ka Komisijas noteiktais termiņš – 2019. gads – ir pārāk īss
pašreizējo līgumu izbeigšanai;

— 2015. gada 9. septembra rezolūcijā par Baltās grāmatas īstenošanu Parlaments attiecībā
uz dzelzceļa transportu cita starpā pieprasīja nekavējoties pieņemt ceturto dzelzceļa
tiesību aktu paketi, nodrošinot līdzsvarotu iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu
tirgu atvēršanu, infrastruktūras apsaimniekotāju neatkarību, pakalpojumu valsts līgumu
slēgšanas tiesību piešķiršanu konkursa kārtībā, dzelzceļu drošuma un sadarbspējas
maksimālo līmeni un pietiekamus cilvēkresursus un finanšu resursus, lai Eiropas Dzelzceļa
aģentūra varētu darboties kā dzelzceļa transportlīdzekļu atļauju piešķiršanas un drošības
sertifikācijas vienotais kontaktpunkts (65. punkts, pirmais ievilkums).

Pēc tam, kad Padome pirmajā lasījumā (2015. gada 10. decembrī) pieņēma nostāju par trim
priekšlikumiem, kas attiecas uz tehnisko pīlāru, Eiropas Parlaments otrajā lasījumā oficiāli
apstiprināja šo pašu pie ceturtās dzelzceļa paketes piederošo pīlāru. Šajā sakarībā Parlaments
2016. gada 28. aprīlī pieņēma šādus ziņojumus:
— I. Bilbao Barandica ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0071/2016) par dzelzceļa sistēmas

savstarpēju izmantojamību saistībā ar Direktīvas 2008/57/EK atcelšanu;

— R. Zīles ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0073/2016) attiecībā uz regulu par Eiropas
Dzelzceļa aģentūru (EDzA);

— M. Cramer ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0056/2016) par Direktīvas 2004/49/EK
pārskatīšanu.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=LV
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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