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Saturs 
 
Šajā piezīmē sniegts pārskats par pieredzi saistībā ar vertikālo 
nodalīšanu Eiropas dzelzceļa nozarē. Šeit izvērtētas vertikālās 
nodalīšanas priekšrocības un trūkumi, kā arī tās ekonomiskā ietekme un 
ietekme uz darbībām, drošību un lietotājiem. Dažādas pieejas 
vertikālajai nodalīšanai ir devušas atšķirīgus rezultātus — dažas no tām 
radījušas būtisku pozitīvu, bet citas ne tik pozitīvu ietekmi uz dzelzceļa 
konkurētspējīgu attīstību. Šajā piezīmē izklāstīti salīdzinošās analīzes 
rezultāti, kas veikta, izmantojot vairākus atsauces materiālus. 
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KOPSAVILKUMS 
 
Šīs piezīmes mērķis ir sniegt kopsavilkumu par Eiropas Savienības dalībvalstīs gūto pieredzi 
saistībā ar dzelzceļa pārvadājumu darbību un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības 
nodalīšanu (tarifu nodalīšanu), pievēršot uzmanību vertikālās nodalīšanas priekšrocībām un 
trūkumiem. Šeit sniegta informācija arī par pieciem situācijas pētījumiem Apvienotajā 
Karalistē, Zviedrijā, Nīderlandē, Itālijā un Francijā (visos pētījumos tika izvērtēta 
nodalīšanas ietekme uz ekonomiskajām izmaksām, darbībām, konkurenci un drošību, kā arī 
tika ņemtas vērā dzelzceļa lietotāju intereses), un šīs valstis tika izvēlētas pētījumu 
veikšanai, lai gūtu priekšstatu par dažādiem nodalīšanas modeļiemEiropā. Piezīmē arī 
sniegti secinājumi par Eiropas pieredzi saistībā ar vertikālo nodalīšanu, nodrošinot 
informāciju, ko var izmantot diskusijās par politikas nākotni. 
 
Vairākās nozarēs ar tīkla struktūru vertikālā nodalīšana ir veicinājusi konkurenci un lielāku 
un efektīvāku tirgu apgūšanu, stimulējot papildu nodarbinātību un veicinot investīcijas. 
Dzelzceļa nozare no citām tīkla struktūras nozarēm atšķiras galvenokārt ar to, ka tās 
sistēmām ir vajadzīgi koordinēti ieguldījumi un dalībvalstīs joprojām pastāv būtiski 
tehnoloģiski šķēršļi. 
 
Citās nozarēs gūtā pieredze liecina par to, ka, neskatoties uz tehniskajiem šķēršļiem valstu 
dzelzceļu tīklos, restrukturizācija un liberalizācija var nodrošināt būtiskus ieguvumus. 
Pārstrādātajā redakcijā ir konsolidētas un plašāk izklāstītas iepriekš pieņemto direktīvu 
prasības, taču tajā nav pieprasīts veikt infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa 
pārvadājumu darbību veicēju funkciju pilnīgu vertikālo nodalīšanu. 
 
Šajā piezīmē izklāstītie secinājumi norāda uz to, ka, lai gan nesen pieņemtie Eiropas 
Savienības tiesību akti dzelzceļa nozarē būtiski ietekmē tās organizāciju dažādās 
dalībvalstīs, tie tikai nedaudz veicinājuši dzelzceļa pārvadājumu daļas pieaugumu pasažieru 
un kravu pārvadājumu tirgū. Vertikālās nodalīšanas ietekme kļūst redzama tikai ilgtermiņā, 
un dzelzceļa nozarei ir nodrošināta pietiekami stabila likumdošanas, regulatīvā un 
ekonomiskā vide. Veikto situāciju pētījumu rezultāti norāda uz to, ka novērotās izmaksu, 
tarifu un pakalpojumu kvalitātes tendences var ietekmēt dažādi aspekti un ka tās nevar 
saistīt tikai ar vertikālo nodalīšanu. 
 
Tomēr ir skaidrs, ka salīdzinājumā ar dalībvalstīm, kurās veikta ierobežotāka 
restrukturizācija, konkurences attīstība ir izteiktāka valstīs, kurās veikta pilnīga nodalīšana, 
piemēram, Apvienotajā Karalistē. Šis secinājums atbalsta uzskatu, ka attiecībā uz 
nediskriminējošas piekļuves dzelzceļa tīkliem nodrošināšanu nodalīšana kopā ar stingriem 
reglamentējošiem noteikumiem var būt efektīvāka nekā regulējums vien. 
 

BŪTISKĀKIE SECINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ VERTIKĀLO NODALĪŠANU 

 Dzelzceļa nozarē lielākos ieguvumus nodrošina, nevis pasažieru pārvadājumu 
darbību, bet gan kravu pārvadājumu darbību un infrastruktūras pārvaldības 
nodalīšana, jo pasažieru pārvadājumu darbības parasti ir lielā mērā atkarīgas no 
valsts finansējuma un komerciālās darbības iespējas ir ierobežotākas.  

 Apvienotajā Karalistē konkurenci veicinoša franšīzes līgumu izsolīšana ir palīdzējusi 
stimulēt tirgus izaugsmi un aktīvāku inovatīvu pakalpojumu ieviešanu, kā arī 
pamatizmaksas ierobežojošo faktoru ietekmi, tomēr kopš 2000. gada izmaksas ir 
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būtiski palielinājušās. Lai gan šāda situācija daļēji ir izveidojusies tāpēc, ka, ņemot 
vērā iepriekš īstenotās atjaunojamās enerģijas politikas ietekmi, ir veiktas lielākas 
investīcijas, pastāv uzskats, ka nozares izmaksas ir pārāk augstas, un, iespējams, 
zināmā mērā vainojami sarežģījumi un trūkumi, ko radījusi privatizācijas laikā 
ieviestā līgumu slēgšanas sistēma. 

 Zviedrijā, kur vertikālā nodalīšana veikta jau sen, koordinācijas jautājumi nav 
aktualizējušies. Gluži pretēji, pēc nodalīšanas vērojami darbības uzlabojumi un 
kavēšanās mazināšanās. 

 Nīderlandē gūtie pierādījumi norāda uz to, ka vertikālā nodalīšana dzelzceļa nozarē 
ir veicinājusi uzlabojumus attiecībā uz precizitāti, uzticamību, veiktspēju un drošību. 
Turklāt nav skaidru pierādījumu tam, ka vertikālā nodalīšana ir veicinājusi 
infrastruktūras pārvaldītāja vai galvenā tirgū pārstāvētā vilcienu operatora izmaksu 
būtisku pieaugumu. 

 Itālijā pēc tirgus atvēršanas ir vērojams būtisks tirgus daļas palielinājums kravu 
pārvadājumu tirgū, neskatoties uz to, ka joprojām notiek tikai daļēja integrācija un 
jaunpienācēji operatori joprojām sastopas ar šķēršļiem, kas liedz piekļūt tīklam. 

 Francijas dzelzceļa nozares gūtā pieredze par nodalīšanas ietekmi sniedz, ja vispār 
sniedz, maz pierādījumu attiecībā uz nodalīšanas ietekmi. Daļējā nodalīšana nozīmē 
to, ka pilnībā nav realizētas konkurences radīšanas un pārredzamības uzlabošanas 
iespējas un ka ir panāktas, ja vispār ir panāktas, nebūtiskas izmaiņas attiecībā uz 
efektivitāti un pasažieru ērtību. 

 Šīs piezīmes autori norāda, ka, lai nodrošinātu nediskriminējošu piekļuvi tirgum un 
veicinātu jaunpienācēju piekļuvi tam, būtu lietderīgi nākotnes politikas risinājumus 
vērst uz darbības lēmumu pieņemšanas neatkarību, nevis juridisko 
nodalīšanu, it īpaši tāpēc, ka maz ticams, ka, izmantojot regulējumu vien, 
būs iespējams novērst diskrimināciju. Jārisina arī citi jautājumi, piemēram, par 
galvenā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma spēju pārmērīgi ietekmēt jaudas 
iedalīšanu un citus lēmumus, izmantojot to, ka tas atrodas vienā līmenī ar 
infrastruktūras pārvaldītāju. 

 Lai ieviestu pilnīgas vertikālās nodalīšanas mehānismus, jābūt dziļai 
izpratnei par iespējamām izmaksām, kas var rasties, pieņemot konkrētu 
strukturālo modeli. Šādām izmaksām var būt ļoti liela nozīme, ja modelis paredz 
ieviest sarežģītu līgumu slēgšanas sistēmu, kas cita starpā ietver arī kustības 
sarakstu saskaņošanu, līgumsoda par kavējumiem samaksu un plašas apspriedes ar 
vilcienu operatoriem, plānojot infrastruktūras attīstības projektus.  

 Var noderēt arī labāka izpratne par vertikālās nodalīšanas ietekmi uz riteņa 
un sliedes saskarnes pārvaldību salīdzinājumā ar to, kādu iespējams gūt 
patlaban, pamatojoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem. Taču, veicot padziļinātu 
šo jautājumu analīzi, ir svarīgi izvairīties no primitīvu secinājumu izdarīšanas, 
pamatojoties uz atsevišķu dalībvalstu pieredzi. Šeit izklāstītie pierādījumi norāda uz 
to, ka novērotās izmaksu, tarifu un pakalpojumu kvalitātes tendences var ietekmēt 
dažādi faktori un vairumā gadījumu tās nevar saistīt tikai ar vertikālo nodalīšanu. 

 
 


