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SANTRAUKA 
 

Šiame informaciniame pranešime pateikiama geležinkelių transporto sektoriaus reguliavimo 
institucijų, valstybių narių įsteigtų vadovaujantis Direktyva 2001/14/EB, veiksmingumo 
apžvalga. Čia pateikta informacija bus naudinga parlamentinėms diskusijoms ir balsuojant 
dėl naujos pirmojo ES geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio redakcijos, nes 
apžvelgiamas skirtingose valstybėse narėse veikiančios institucinės sistemos reguliavimas, 
pateikiamos pastabos dėl reguliavimo institucijų nepriklausomumo ir jų turimų išteklių. Be 
to, informaciniame pranešime aptariami skirtingi taikomi reguliavimo modeliai ir 
reguliavimo poveikis geležinkelių transporto rinkai. 
 
Plati teisės aktų sistema, kuria siekiama skatinti rinkos atvėrimą ir Europos geležinkelių 
transporto konkurencingumo gerinimą, laipsniškai diegiama nuo 1990 m.; pirmuoju ES 
geležinkelių transporto teisės aktų rinkiniu 2001 m. buvo siekiama užtikrinti 
nediskriminacinę galimybę naudotis transeuropiniais tinklais (TEN-T). Jame buvo numatyta, 
inter alia, kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti reguliavimo instituciją, kurios pagrindinė 
užduotis − užtikrinti sąžiningas ir nediskriminacines galimybes naudotis geležinkelių 
transporto tinklu ir paslaugomis. Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnyje nustatyta, kad ši 
reguliavimo institucija yra nepriklausoma nuo jokio infrastruktūros valdytojo, traukinio 
operatorių, mokesčius imančių įstaigų ir pajėgumus paskirstančios įstaigos kiekvienoje 
valstybėje narėje.  
 
Reguliavimo institucijos pobūdis ir savybės valstybėse narėse skiriasi, nes kai kuriose 
valstybėse tai yra atskiros organizacijos, o kitose valstybėse šios institucijos įeina į kitų 
institucijų sudėtį arba steigiamos kaip nacionalinių ministerijų padaliniai. Faktiniai 
reguliavimo institucijos įgaliojimai, t. y. veiksmingai stebėti geležinkelių transporto rinką ir 
vykdyti savo sprendimus, iš dalies priklauso nuo jos nepriklausomumo masto. Siekiant 
užtikrinti, kad reguliavimo institucijos turėtų nediskriminacines galimybes naudotis 
infrastruktūra, nepriklausomas reguliavimas turi būti vykdomas esant tinkamai pramonės 
struktūrai.  
 
2010 m. rugsėjo 17 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymo projektą iš dalies pakeisti 
pirmojo ES geležinkelių teisės aktų rinkinio direktyvas. Europos Parlamente vykstančios 
diskusijos dėl pasiūlymo dėl naujos direktyvos rodo, kad reguliavimo institucijų, kaip 
geležinkelių transporto rinkos prižiūrėtojų, vaidmuo turėtų būti sustiprintas.  
 
Yra aiškus pagrindas tobulinti galiojančius teisės aktus siekiant geriau užtikrinti reguliavimo 
institucijų nepriklausomumą, įtvirtinant nuostatas, pagal kurias reguliavimo institucija būtų 
tinkamai finansuojama ir turėtų atitinkamus įgaliojimus, kartu pripažįstant, kad reguliavimo 
ir priežiūros poreikis valstybėse narėse gali skirtis. 
 

PAGRINDINĖS IŠVADOS 

 Atskirose valstybėse narėse reguliavimo institucijų veiksmingumas labai skiriasi, 
nes kiekvienai institucijai būdingos skirtingos savybės, atsižvelgiant į jos įgaliojimus, 
finansinius išteklius ir personalą. Sukurti skirtingi organizaciniai modeliai. 

 Yra aiškus pagrindas tobulinti galiojančius teisės aktus, siekiant geriau užtikrinti 
reguliavimo institucijų nepriklausomumą. 
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 Būsimose teisės aktų nuostatose reikėtų pripažinti, kad reguliavimo institucijos 
turi veikti kaip nuo vyriausybės nepriklausomos įstaigos, ypač tuo atveju, kai 
vyriausybė yra tiesiogiai suinteresuota atskirų nacionalinių geležinkelių transporto 
organizacijų veikla. 

 Atliekant bet kokius teisės aktų pakeitimus taip pat turėtų būti atsižvelgta į tai, jog 
būtina užtikrinti, kad reguliavimo institucijai būtų suteikiami tinkami 
ištekliai ir ji turėtų atitinkamus įgaliojimus, kartu pripažįstant, kad reguliavimo 
ir priežiūros poreikis valstybėse narėse gali skirtis. 

 


