
 
 
 
 
 

ES IEKŠPOLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS 
 

POLITIKAS DEPARTAMENTS B: STRUKTURĀLĀ UN KOHĒZIJAS 
POLITIKA 

 
TRANSPORTS UN TŪRISMS 

 
 
 
 

REGULATĪVO IESTĀŽU TIPOLOĢIJA UN 
STRUKTŪRA 

ES DZELZCEĻA NOZARĒ 
 
 
 

PIEZĪME 
 
 

Saturs 
 
Šajā piezīmē sniegts pārskats par regulatīvajām iestādēm dzelzceļa 
nozarē, ko izveidojušas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 2001/14/EK. 
Piezīmē izvērtēti arī dažādās dalībvalstīs pastāvošie atšķirīgie regulējuma 
modeļi un regulējuma ietekme uz Eiropas dzelzceļa pārvadājumu tirgu. 

 
 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/lot1/C1/SC1  2011. gada maijs 
 
PE 460.038  LV 



  

 
Šo dokumentu pieprasīja Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas. 
 
 
AUTORI 
 
Francesco Dionori, Steer Davies Gleave 
Simon Ellis, Steer Davies Gleave 
Pietro Crovato Steer Davies Gleave 
 
 
ATBILDĪGAIS ADMINISTRATORS 
 
Piero Soave 
Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departaments 
Eiropas Parlamentā 
B-1047, Briselē 
E-pasta adrese: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
REDAKTORA ASISTENTE 
 
Nora Revesz 
 
 
VALODU VERSIJAS 
 
Oriģināls: EN. 
Tulkojumi: DE, ES, FR, IT. 
 
 
PAR REDAKTORU 
 
Lai sazinātos ar Politikas departamentu vai abonētu ikmēneša informatīvo biļetenu, lūdzu, 
rakstiet: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuskripts pabeigts 2011. gada maijā. 
Brisele, © Eiropas Parlaments, 2011. 
 
Šis dokuments ir pieejams internetā: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
ATRUNA 
 
Par šajā dokumentā paustajiem viedokļiem ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori, un tie ne 
vienmēr atspoguļo Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju. 
 
Ir atļauta reproducēšana un tulkošana nekomerciāliem nolūkiem, ja tiek norādīts avots un 
ja par to iepriekš informē publicētāju un tam nosūta vienu eksemplāru. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Regulatīvo iestāžu tipoloģija un struktūra ES dzelzceļa nozarē 
____________________________________________________________________________________________ 

 

KOPSAVILKUMS 
 

Šajā informatīvajā piezīmē sniegts pārskats par regulatīvo iestāžu efektivitāti, kuras 
dalībvalstis izveidojušas, īstenojot Direktīvu 2001/14/EK. Tās mērķis ir sniegt informāciju 
izmantošanai parlamentārajās debatēs un balsojumā par Pirmā dzelzceļa nozares tiesību 
aktu kopuma pārstrādāšanu un kopsavilkumu par regulatīvo iestāžu sistēmu dažādās 
dalībvalstīs, kā arī sniegt komentārus par regulatīvo iestāžu (turpmāk — RI) neatkarību un 
tām pieejamiem resursiem. Piezīmē izvērtēti arī dažādi esošie regulējuma modeļi un 
regulējuma ietekme uz dzelzceļa pārvadājumu tirgiem. 
 
Kopš 1990. gadiem pakāpeniski ieviests plašs tiesiskais pamats, kura mērķis ir veicināt 
tirgus atvēršanu un uzlabot Eiropas dzelzceļu konkurētspēju; Pirmo dzelzceļa nozares 
tiesību aktu kopumu 2001. gadā pieņēma, lai nodrošinātu nediskriminējošu pieeju Eiropas 
transporta tīklam (TEN-T). Tas paredzēja arī katrā dalībvalstī izveidot RI, kuras galvenais 
uzdevums ir nodrošināt taisnīgu un nediskriminējošu pieeju dzelzceļa tīklam un 
pakalpojumiem. Direktīvas 2001/14/EK 30. pantā noteikts, ka RI nav atkarīga no 
infrastruktūras pārvaldītāja (turpmāk — IP), vilcienu operatoriem, par maksas iekasēšanu 
un jaudas iedalīšanu atbildīgajām iestādēm dalībvalstīs.  
 
RI būtība un raksturīgās pazīmes dalībvalstīs atšķiras — dažas ir atsevišķas organizācijas, 
citas — lielāku neatkarīgu iestāžu un valsts ministriju struktūrvienības. RI faktiskās 
pilnvaras efektīvi uzraudzīt dzelzceļa pārvadājumu tirgu un īstenot lēmumus zināmā mērā ir 
atkarīgas no tās neatkarības līmeņa. Lai nodrošinātu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
nediskriminējošu pieeju infrastruktūrai, īstenojot neatkarīgu regulējumu, jāizveido arī 
atbilstīga nozares struktūra.  
 
2010. gada 17. septembrī Eiropas Komisija pieņēma priekšlikuma projektu, lai grozītu 
Pirmā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma direktīvas. Eiropas Parlamentā notiekošās 
debates par jaunās direktīvas priekšlikumu parāda, ka jāstiprina RI kā dzelzceļa 
pārvadājumu tirgus uzraudzības iestāžu nozīme.  
 
Ir pamatots iemesls stiprināt spēkā esošos tiesību aktus, lai labāk nodrošinātu RI 
neatkarību, un pieņemt noteikumus, lai nodrošinātu RI pienācīgus resursus un atbilstīgas 
pilnvaras, atzīstot, ka regulatīvās intervences un uzraudzības nepieciešamība dalībvalstīs 
var atšķirties. 
 

GALVENĀS ATZIŅAS 

 RI efektivitāte dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras, jo katrai iestādei piemīt 
atšķirīgas pazīmes attiecībā uz pilnvarām, finanšu resursiem un darbiniekiem. Tiek 
izmantoti dažādi organizatoriskie modeļi.  

 Ir pamatots iemesls stiprināt spēkā esošos tiesību aktus, lai labāk nodrošinātu 
RI neatkarību.  

 Tiesību aktos, kas tiks pieņemti turpmāk, jāatzīst, ka regulatīvajām iestādēm 
jābūt neatkarīgām no valdības, it īpaši, ja tā ir tieši ieinteresēta atsevišķu valsts 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu darbībā.  
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 Veicot jebkādus tiesību aktus grozījumus, jāņem vērā arī nepieciešamība 
nodrošināt RI pienācīgus resursus un atbilstīgas pilnvaras, atzīstot, ka 
regulatīvās intervences un uzraudzības nepieciešamība dalībvalstīs var atšķirties. 

 


