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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM 

par rezultātiem, kas sasniegti, īstenojot dzelzceļu drošības direktīvu un direktīvas par 
dzelzceļa savstarpēju izmantojamību 

 
(Dokuments attiecas uz EEZ) 

1. IEVADS 

Šajā ziņojumā aprakstīts, kādi rezultāti gūti, īstenojot dzelzceļu drošības direktīvu un 
cenšoties panākt Eiropas dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību, kopš pirmā ziņojuma, 
kuru Komisija pieņēma 2006. gada novembrī1. Šis ziņojums sagatavots atbilstoši dzelzceļu 
drošības direktīvas2 31. pantam, 24. pantam direktīvā par ātrgaitas dzelzceļu sistēmas 
savstarpēju izmantojamību3, kā arī 28. pantam direktīvā par parasto dzelzceļu sistēmas 
savstarpēju izmantojamību4. 

Sagatavojot šo ziņojumu, Eiropas Komisija pasūtīja pētījumu, lai izanalizētu, cik lielā mērā ir 
īstenoti tiesību akti dzelzceļa savstarpējās izmantojamības un drošības jomā un kādi ir gūtie 
rezultāti5, kā arī risināja sabiedrisku apspriešanos. Apspriešanās rezultātu kopsavilkums ir 
ietverts šā ziņojuma pielikumā6. 

Arī iztirzājot jautājumu par dzelzceļu drošību, šā ziņojuma pamatā ir secinājumi, kas gūti 
pirmajā divgadu ziņojumā par dzelzceļu drošību Eiropas Kopienā, ko 2008. gadā publicēja 
Eiropas Dzelzceļa aģentūra7.  

Tā kā dalībvalstis nav pabeigušas transponēt valsts līmenī jaunākos grozījumus, kas izdarīti 
tiesību aktos par dzelzceļu drošību un savstarpēju izmantojamību8, tie šajā ziņojumā nav 
aplūkoti. 

                                                 
1 Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Ziņojums par sasniegto saistībā ar Savstarpējās 

izmantojamības direktīvu īstenošanu. COM(2006) 660 galīgā redakcija. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/49/EK par drošību Kopienas 

dzelzceļos. OV L 220, 21.6.2004., 16. lpp. 
3 Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīva 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju 

izmantojamību. OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp. 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīva 2001/16/EK par Eiropas parasto 

dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību. OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp. 
5 http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/doc/2007_interoperability_safety.pdf. 
6 Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots Komisijas paziņojumam Padomei un Eiropas 

Parlamentam par rezultātiem, kas sasniegti, īstenojot dzelzceļu drošības direktīvu un direktīvas par 
dzelzceļa savstarpēju izmantojamību. SEC(2009) XXX. 

7 http://www.era.europa.eu/core/Safety/Documents/our%20products/ERA%20biennial%20reports/Web-
ERA_Rapport_final_2008-09-01.pdf. 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas 
savstarpēju izmantojamību Kopienā. OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp. 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/110/EK, ar ko groza 
Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos. OV L 345, 23.12.2008., 62. lpp. 
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2. DZELZCEĻU DROŠĪBAS DIREKTĪVAS ĪSTENOŠANA 

2.1. Direktīvas transponēšana dalībvalstīs 

Visas dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai pasākumus, ko tās valsts līmenī pieņēmušas, lai 
īstenotu dzelzceļu drošības direktīvu, izņemot Luksemburgu, pret kuru joprojām norit 
pienākumu neizpildes procedūra. Tomēr vairākos gadījumos transponēšana ir notikusi ar 
kavēšanos, un nav ticis ievērots direktīvā noteiktais termiņš — 2006. gada 30. aprīlis. 

Nākamais posms ir pārbaudīt, vai visi direktīvas noteikumi ir pareizi īstenoti; cita starpā ir 
paredzētas atbilstības pārbaudes un detalizēta analīze, lai pārliecinātos, piemēram, par valsts 
iestāžu spēju pildīt ar direktīvu uzliktos pienākumus. Šī analīze vēl nav pabeigta, un tāpēc ir 
pāragri šajā jautājumā izdarīt galīgos secinājumus. Tomēr pirmie rezultāti attiecībā uz valsts 
drošības noteikumu paziņošanu un valsts iestāžu izveidi ir jau pieejami. 

2.2. Valstu pieņemtie drošības noteikumi un paziņošana 

Dzelzceļu drošības direktīvas 8. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāpieņem savi drošības 
noteikumi un tie jāpaziņo Eiropas Komisijai. Šie noteikumi ir par drošības prasībām, kuras 
dalībvalstu līmenī nosaka un piemēro vairāk nekā vienam dzelzceļa uzņēmumam. 

Ir paziņoti gandrīz 5000 valsts mēroga drošības noteikumi. Pēc Komisijas pieprasījuma 
Aģentūra ir izskatījusi šos paziņojumus un ierosinājusi, lai vairākumam dalībvalstu šajā 
sakarā tiktu lūgti paskaidrojumi, vai arī lai valstu drošības noteikumi tiktu paziņoti vēlreiz. 

Attiecībā uz valstu drošības noteikumu publicēšanu ir paredzams, ka Aģentūra 2009. gadā 
nāks klajā ar ierosinājumu, kā uzlabot piekļuves iespējas. 

2.3. Valsts iestāžu un struktūru izveide 

Valstu drošības iestāžu (VDI) nozīme ir neatsverama, gan uzturot drošību, gan garantējot, ka 
drošības apsvērumi neliek šķēršļus tirgus atvēršanai laikā, kad notiek darbs pie savstarpējās 
izmantojamības realizēšanas. Vairumu VDI izveidoja 2006. un 2007. gadā. 2008. gada beigās 
bija tikai viena dalībvalsts, kas vēl nebija izveidojusi savu VDI. Kopumā vairākums VDI 
atrodas par transportu atbildīgās ministrijas pakļautībā. 

Dalībvalstis ir arī izveidojušas neatkarīgas izmeklēšanas iestādes, kuru uzdevums ir nopietnu 
dzelzceļa negadījumu izmeklēšana. Līdz 2009. gada aprīlim tikai viena dalībvalsts vēl nebija 
izveidojusi savu valsts izmeklēšanas iestādi (VII).  

Aģentūra ir izveidojusi tīklus, lai vienkāršotu šo valsts iestāžu sadarbību un dalīšanos 
viedokļos un pieredzē. 

2.4. Sekundāro tiesību aktu izstrāde un īstenošana Eiropas līmenī 

Dzelzceļu drošības direktīvā ir paredzēta virkne sekundāro tiesību aktu, kuri, pamatojoties uz 
Komisijas piešķirto pilnvaru, jāsagatavo Aģentūrai un Komisijai jāpieņem (sk. pielikumu6). 

2007. gadā pieņēma pirmo instrumentu, proti, Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007 par 
vienota Eiropas parauga izmantošanu drošības sertifikātiem un pieteikuma dokumentiem 
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saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. pantu un par to drošības sertifikātu derīguma termiņu, 
kas izdoti atbilstīgi Direktīvai 2001/14/EK9. 

Kopējas drošības metodes riska novērtēšanai, kā arī lai izvērtētu drošības mērķu sasniegšanu 
pieņēma 2009. gada 24. aprīlī10 un, attiecīgi, 2009. gada 5. jūnijā11, un pašreiz norit jaunu 
tiesību aktu tekstu sagatavošanas darbs. 

2.5. Drošības sertifikācija 

Ar dzelzceļu drošības direktīvu dzelzceļa uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem 
uzlika pienākumu iegūt drošības sertifikātu vai drošības atļauju. Gan sertifikātam, gan atļaujai 
ir divas daļas. A daļa apliecina, ka dzelzceļa uzņēmuma/infrastruktūras pārvaldītāja drošības 
pārvaldības sistēma tiek akceptēta, kamēr B daļa attiecas konkrēti uz attiecīgo tīklu. 

Līdz 2009. gada 31. martam Aģentūras pārvaldītajā drošības sertifikātu datu bāzē bija 
reģistrēti 277 derīgi A tipa sertifikāti. Vairums šo sertifikātu izdoti 2007. un 2008. gadā.  

Pamatojoties uz drošības sertifikācijas procedūru izvērtējumu dalībvalstīs, Aģentūra 
2010. gadā sniegs papildu informāciju par to, kāds ir stāvoklis drošības sertifikācijas jomā, un 
ierosinās stratēģiju pārejai uz vienotu Kopienas drošības sertifikātu. 

2.6. Pārskati par drošību  

Saskaņā ar dzelzceļu drošības direktīvas 18. pantu VDI ik gadus publicē pārskatu, kurā sniedz 
informāciju par dzelzceļu drošības stāvokli. Aģentūra šos pārskatus izmanto, lai pastāvīgi 
uzraudzītu norises dzelzceļa drošības jomā ES (sk. EDzA divgadu ziņojumu7). 

Kopumā sākotnējie rādītāji apliecina, ka dzelzceļa transporta izmantotājiem dzelzceļi ir ļoti 
droši: ik gadus uz dzelzceļiem reģistrē mazāk nekā 100 bojāgājušo salīdzinājumā ar 40 000 uz 
ES autoceļiem. Turklāt vispārējā dzelzceļu drošības attīstība ES dalībvalstīs ir vērtējama kā 
ļoti pozitīva, jo bojāgājušo pasažieru skaits ir krasi samazinājies no aptuveni 400 1970. gadā 
līdz 58 — 2006. gadā. 

                                                 
9 OV L 153, 14.6.2007., 9. lpp. 
10 OV L 108, 29.4.2009., 4.–19. lpp. 
11 OV L 150, 13.6.2009., 11.–19. lpp. 
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Dzelzceļa negadījumos bojāgājušo pasažieru skaits Eiropā 
1990.-2007. gadā

Atsauce: ĢD TREN un Eurostat
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Šie skaitļi, kā arī papildu analīze, kas veikta attiecībā uz katru valsti atsevišķi, liecina, ka tirgu 
var atvērt un funkcijas nodalīt, negatīvu ietekmi uz drošību neizraisot.  

Tomēr skaitļi atspoguļo, ka tajos dzelzceļa negadījumos, kuros ir bojāgājušie, lielā mērā ir 
iesaistītas trešās personas. Šīs trešās personas parasti ir nepiederošas personas (piekļuves 
noteikumu pārkāpēji) un pārbrauktuvju šķērsotāji (kopā aptuveni 1500 bojāgājušo gadā). 
Pašnāvības ir vēl viena īpaša dzelzceļa satiksmes negadījumu iezīme: pašnāvības nedeklarē kā 
negadījumus, un arī presē tas reti kad tiek atspoguļots. 2006. gadā reģistrētas aptuveni 
2300 pašnāvības, proti, vairāk nekā 60 % visu bojāgājušo. 

3. REZULTĀTI, KAS SASNIEGTI, LAI NODROŠINĀTU SAVSTARPĒJO IZMANTOJAMĪBU 

3.1. Savstarpējās izmantojamības direktīvu īstenošana 

Visas dalībvalstis ir paziņojušas valsts mēroga pasākumus, ko tās pieņēmušas, lai īstenotu 
savstarpējās izmantojamības direktīvas — Direktīvu 96/48/EK (par ātrgaitas dzelzceļu 
sistēmu), Direktīvu 2001/16/EK (par parasto dzelzceļu sistēmu) un Direktīvu 2004/50/EK 
(kurā līdzstatītas ātrgaitas un parasto dzelzceļu direktīvas un paplašināta to darbības joma).  

Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības direktīvas paredz lielu skaitu sekundāro tiesību aktu. 
Līdztekus savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām („SITS”, sk. 3.2. punktu) 
Komisija pieņēma Lēmumu 2007/756/EK par valsts ritekļu reģistru kopīgajām 
specifikācijām12. Citi reģistri ir precizēti minētajās direktīvās (piemēram, infrastruktūras 
reģistrs, ritošā sastāva reģistrs), un Aģentūrā notiek darbs pie to izstrādes. 

                                                 
12 OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp. 
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3.2. Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas (SITS): pašreizējā 
situācija 

SITS ir tehniskas specifikācijas, kas atbilst savstarpējās izmantojamības direktīvās 
definētajām pamatprasībām gan apakšsistēmas, gan savstarpējās izmantojamības komponenta 
līmenī.  

Attiecībā uz ātrgaitas dzelzceļu sistēmu kopš 2002. gada ir pieņemta virkne SITS, kas attiecas 
uz visām attiecīgajām apakšsistēmām; vairākas no šīm SITS pārskatītas 2008. gadā. 
Pielikumā ir sniegts saraksts ar visām SITS un lēmumiem, ar kuriem tās grozītas6. 

Komisija pieņēma arī virkni SITS parasto dzelzceļu sistēmai: attiecībā uz kravas pārvadājumu 
pakalpojumu telemātikas lietojumprogrammām (TAF), trokšņa emisijām, vilcienu vadības un 
signalizācijas iekārtām (CCS), preču vagoniem, kā arī satiksmes nodrošināšanu un vadību 
(OPE). Turklāt divas horizontālās SITS, ko piemēro ātrgaitas dzelzceļu un parasto dzelzceļu 
sistēmām, attiecas uz drošību dzelzceļa tuneļos un personām ar kustību traucējumiem. Visas 
šīs SITS ir sagatavojusi Eiropas Dzelzceļu savstarpējās izmantojamības asociācija (AEIF), kas 
izraudzīta, lai darbotos kā vienotā pārstāvniecības iestāde atbilstīgi Direktīvai 96/48/EK. 

Kopš 2006. gada Eiropas Dzelzceļa aģentūrā norit darbs, lai sagatavotu atlikušo parasto 
dzelzceļu sistēmas SITS grupu, kas attiecas uz infrastruktūru, enerģijas apgādi, ritošo sastāvu 
(lokomotīvēm, motorvagoniem, pasažieru vagoniem) un telemātikas lietojumprogrammām 
pasažieriem (TAP). Paredzams, ka šīs SITS pieņems 2010. gadā. 

Tomēr šis tiesiskais satvars ir vēl vairāk jāpilnveido, piemēram, jālabo atsevišķas kļūdas un 
jāizskata ar SITS saistītie neatrisinātie jautājumi, kā arī jāpaplašina tā piemērošanas jomas 
ģeogrāfiskās robežas (sk. 3.5. punktu). 

Tādēļ Aģentūra pašlaik nodarbojas ar šādu parasto dzelzceļu sistēmas SITS pārskatīšanu: 
preču vagoni, satiksmes nodrošināšana un vadība (OPE) un vilcienu vadības un signalizācijas 
iekārtas (CCS). Paredzams, ka šīs pārskatītās SITS pieņems 2010. gadā. Kas attiecas uz citām 
SITS, ir izveidota izmaiņu pārvaldības procedūra. 

3.3. Atkāpju analīze 

Šīs atkāpes ar zināmiem nosacījumiem, kas paredzēti savstarpējās izmantojamības direktīvās, 
pieļauj atbrīvojumu no SITS piemērošanas. Laikā kopš pirmo SITS pieņemšanas 2002. gadā 
līdz 2008. gada 19. jūlijam, kad stājās spēkā Direktīva 2008/57/EK, Komisija saņēma 
43 atkāpes no 9 dalībvalstīm. Pilns šo atkāpju saraksts ir sniegts pielikumā6. 

Šīs atkāpes attiecas uz gandrīz visām spēkā esošajām SITS. Lielākais skaits atkāpju ir saņemts 
attiecībā uz SITS par troksni (18 atkāpes), preču vagoniem (11 atkāpes), enerģijas apgādi 
(6 atkāpes ātrgaitas dzelzceļu sistēmā), CCS (5 atkāpes ātrgaitas dzelzceļu sistēmā) un 
infrastruktūru (5 atkāpes ātrgaitas dzelzceļu sistēmā). 

Lielākā daļa atkāpju (34) ir pamatotas ar abu direktīvu 7. panta a) apakšpunktu, kuram 
atbilstoši SITS var nepiemērot attiecībā uz jaunām, atjaunotām vai modernizētām 
apakšsistēmām izstrādes beigu stadijā laikā, kad SITS publicētas. Šā veida atkāpju specifikas 
dēļ tās var piešķirt tikai neilgi pēc tam, kad SITS publicētas; līdz ar to var paredzēt, ka jaunu 
atkāpju skaits turpmākajos gados pēc visu SITS pieņemšanas krasi samazināsies. 
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Kopumā atkāpju veidi un nelielais skaits norāda, ka SITS piemērošanu var uzskatīt par 
apmierinošu. 

3.4. Savstarpējā izmantojamība šajā jomā 

Lai izanalizētu rezultātus, kas sasniegti, cenšoties panākt Eiropas dzelzceļu savstarpējo 
izmantojamību, viens no rādītājiem, pēc kuriem var izdarīt secinājumus par to, kā notiek SITS 
piemērošana, ir to atbilstības sertifikātu skaits, ko izdevušas par apakšsistēmām pilnvarotās 
iestādes. Tā kā SITS izstrāde parasto dzelzceļu sistēmai vēl nav pabeigta, turpmāk ir 
atspoguļoti skaitļi, kas attiecas uz ātrgaitas dzelzceļu sistēmu. Turpmākajā diagrammā 
norādīts līdz 2007. gada jūlijam izdoto un pieprasīto sertifikātu skaits (avots: NB Rail, 
pilnvaroto iestāžu koordinācijas grupa). 
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Šie skaitļi liecina par lielu aktivitāti apakšsistēmu sertifikācijas jomā, un katra no tām ir 
ieguldījums Eiropas dzelzceļu savstarpējās izmantojamības sekmēšanā. 

Vēl viens svarīgs rādītājs, kas liecina par pozitīviem rezultātiem savstarpējās izmantojamības 
ziņā, ir ERTMS ieviešana Eiropas savstarpēji izmantojamajā tīklā. Līdz 2008. gada beigām 
dažādās Eiropas valstīs komerciāli tika izmantoti aptuveni 2000 kilometri līniju, kas aprīkotas 
ar ERTMS, jo īpaši ātrgaitas dzelzceļa līnijas.  

Grūtības, kas saistījās ar vienota kopīga un savstarpēji izmantojama tehniskā standarta 
definējumu, tika pārvarētas 2008. gadā, kad Eiropas Komisija un dzelzceļa nozare parakstīja 
saprašanās memorandu. 

Pēdējā laikā parakstītie līgumi un dalībvalstu iesniegtie nacionālie stratēģiskie izvēršanas 
plāni liecina, ka turpmākajos gados var prognozēt ārkārtēju pieaugumu: līdz 2012. gadam 
ekspluatācijā tiks nodoti 11 500 kilometru, bet līdz 2015. gadam — 23 000 kilometru.  
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2009. gada 22. jūlijā pieņēma saistošu Eiropas stratēģisko izvēršana plānu13, kura nolūks ir 
raita un koordinēta sistēmas izvēršana. Jo īpaši ar to ir paredzēts līdz 2015. gadam aprīkot 
pirmo tīkla daļu (tostarp tādus nozīmīgus savienojumus kā Roterdama–Dženova, Minhene–
Verona, Antverpene–Bāzele, Valensija–Liona–Budapešta, Drēzdene–Budapešta–Konstanta 
vai Berlīne–Terespole). Līdz 2020. gadam ar ERTMS tiks savienoti galvenie Eiropas kravu 
pārvadājumu mezgli, tādejādi nodrošinot jaunas uzņēmējdarbības iespējas dzelzceļa kravu 
pārvadātājiem. 

Abu analīžu rezultāti liecina, ka Eiropas dzelzceļu sistēmas savstarpējā izmantojamība 
pastāvīgi uzlabojas.  

3.5. Šķēršļi savstarpējai izmantojamībai 

Ilgāk nekā gadsimtu dzelzceļu attīstības pārvalde notika valsts mērogā, pamatojoties uz valsts 
prasībām, nevis izmantojot vispārēju Eiropas pieeju. Kā rezultātā starptautiskie dzelzceļa 
pārvadājumi Eiropā joprojām ir ļoti sarežģīti, un to veikšana izmaksā ļoti dārgi. Šī 
segmentācija joprojām ir šķērslis Eiropas mēroga dzelzceļa telpai, pat neraugoties uz to, ka 
lieli finanšu, politiski un cilvēkresursi ir ieguldīti dzelzceļa sistēmu integrācijā. 

Dzelzceļa sistēmas aktīvu dzīves cikls ir liels — diapazonā no 30–40 gadiem, runājot par 
ritošo sastāvu, līdz pat gadsimtam, ja runa ir par infrastruktūru. Tādējādi, lai būtu iespējama 
tehniska harmonizācija, migrācija uz savstarpēji izmantojamu dzelzceļa sistēmu galvenokārt 
izpaužas tā, ka savstarpējās izmantojamības prasības tiek piemērotas jaunām, atjaunotām un 
modernizētām apakšsistēmām. Bet, lai to izdarītu, ir vajadzīgs laiks, un rezultātus var sasniegt 
vidējā un ilgtermiņā. Dažos atsevišķos gadījumos, kā, piemēram, ERTMS, labumu no 
savstarpējās izmantojamības var gūt tikai tad, ja sistēma ir koordinētā veidā izvērsta visā 
satiksmes koridorā. Šādos gadījumos esošie līniju posmi ir jāmodernizē pirms apakšsistēmu 
ekspluatācijas laika beigām. 

Vēl viens šķērslis savstarpējai izmantojamībai ir tas, ka valstīs joprojām pastāv dažāda prakse 
tajos jautājumos, kur jau ir aizsākta harmonizācija Eiropas mērogā. Tam var būt divējādi 
iemesli: vai nu Eiropas tiesiskais satvars nav pabeigts, vai arī tajā ir nepilnības, kas pieļauj 
atšķirīgas interpretācijas. Kamēr tiesiskais satvars ātrgaitas dzelzceļu tīklam jau ir pabeigts, 
tiesiskais satvars parasto dzelzceļu tīklam vēl ir izstrādes stadijā, jo vēl nav finalizētas un 
pieņemtas SITS infrastruktūras un enerģijas apgādes apakšsistēmām, kā arī vilces vienībām 
un pasažieru vagoniem. Šis šķērslis tiks novērsts līdz 2010. gadam. 

Šajā sakarā ar SITS saistītie „neatrisinātie jautājumi” var izraisīt nepilnības savstarpējā 
izmantojamībā, jo tiek piemērotas nacionālās prasības ar dažādiem saskarnes risinājumiem. 
2008. gada beigās spēkā esošajās SITS bija vairāk nekā 100 dažādi neatrisinātie jautājumi. 
Viens no iespējamiem šīs problēmas risinājumiem ir SITS pārskatīšanas gaitā neatrisinātos 
jautājumus slēgt. 

Turklāt izstrādātās SITS attiecas tikai uz dažām dzelzceļa sistēmas daļām, jo abu savstarpējās 
izmantojamības direktīvu piemērošanas joma ir ierobežota un reducēta uz Eiropas dzelzceļa 
tīkliem, kā noteikts ar Lēmumu Nr. 1692/96/EK14. Direktīvā 2004/50/EK ir noteikts, ka, 
tiklīdz tiek pieņemtas jaunas SITS vai pārskatītas jau spēkā esošās, šī piemērošanas joma 
pamazām ir jāpaplašina, to attiecinot uz visu tīklu un visiem ritekļiem. Lai šo noteikumu 

                                                 
13 OV L 194, 25.7.2009. 
14 OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp. 
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samērīgi īstenotu, Komisija 2007. gadā pilnvaroja Aģentūru izanalizēt, kādas ir iespējas 
paplašināt jauno, pārskatīto SITS piemērošanas jomas ģeogrāfiskās robežas. Ir paredzams, ka 
šī analīze tiks pabeigta 2009. gadā. 

Cits potenciāls šķērslis ir saistīts ar apakšsistēmas integrēšanu dzelzceļu sistēmā laikā, kad 
tiek veikta savstarpējās izmantojamības direktīvās precizētā procedūra nodošanai 
ekspluatācijā. Pirms valsts drošības iestāde var atļaut ekspluatāciju, ir jāpierāda, ka 
apakšsistēma ir saderīga ar dzelzceļa sistēmu kopumā. SITS nevar sniegt visas prasības, kas 
vajadzīgas, lai izdarītu šādu vērtējumu. Pastāv risks, ka tiks ieviestas īpašas funkcionālas 
procedūras un ka tādejādi samazināsies savstarpējās izmantojamības apmērs. Šo 
„integrācijas” aspektu uzlaboja ar jauno savstarpējās izmantojamības direktīvu un to arī 
aplūkos Komisijas regulā par kopīgām drošības metodēm riska analīzes veikšanai, kuru 
paredzēts pieņemt 2009. gada pirmajā pusē. 

4. SECINĀJUMI 

Rezultātiem, kas sasniegti, īstenojot Kopienas tiesisko satvaru dzelzceļu drošības un 
savstarpējās izmantojamības jomā, būtu vēl lielākā mērā jāstimulē norises dzelzceļa iekšējā 
tirgū, palīdzot veidoties jauniem uzņēmumiem, samazinot tirgū ienākšanas izmaksas un 
pakāpeniski sekmējot dzelzceļa konkurētspēju salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem. 

Šā ziņojuma sakarā veiktā analīze liecina, ka rezultāti šobrīd nav vienlīdz sekmīgi. 

Kas attiecas uz dzelzceļu drošību, statistika liecina, ka dzelzceļu sistēma Eiropas Kopienā ir 
droša un ka visām organizatoriskas dabas pārmaiņām, kas izrietēja no Kopienas regulējuma 
ieviešanas, ne vien nebija negatīvu seku uz drošību, bet ka ir arī paredzami drošības līmeņa 
uzlabojumi gan īstermiņā, gan vidējā termiņā. 

Tirgus perspektīvā raugoties, drošības prasību dēļ joprojām pastāv nopietni šķēršļi ienākšanai 
tirgū. Tie galvenokārt saistīti ar attiecīgo procedūru izmaksām un ilgumu valsts līmenī, to 
atšķirībām Eiropā, kā arī pārskatāmības un prognozējamības trūkumu. Šajā jautājumā ir 
paredzami būtiski uzlabojumi, kas tiks sasniegti, gan harmonizējot dzelzceļa uzņēmumu 
drošības sertifikātus un ieviešot kopīgas drošības metodes, gan arī stimulējot, lai savstarpēji 
tiktu atzīti valstu noteikumi, kurus ievēro, kad tiek dota atļauja ekspluatēt dzelzceļa ritekļus.  

Tas, vai minētās iniciatīvas nesīs augļus, ir atkarīgs no diviem faktoriem. 

• Ir pilnībā jāpabeidz to jauno struktūru izveide, tostarp valsts drošības iestāžu (VDI) 
izveide, kuras darbojas līdzīgā kompetences un efektivitātes līmenī. Tas ir jo īpaši 
nepieciešams, lai sekmētu uzticēšanos starp dažādu valstu VDI. Tāpēc Komisija turpinās 
sekot tam, vai Kopienas tiesību akti ir pareizi transponēti attiecībā uz jaunu struktūru un 
instrumentu izveidi. 

• Eiropas Dzelzceļa aģentūras vadošā nozīme, lai pakāpeniski harmonizētu drošības 
noteikumus un procedūras, kā arī lai pakāpeniski tās aizstātu ar kopīgām metodēm. Šo 
funkciju nākotnē varētu izvērst vēl plašāk — piedaloties vai palīdzot VDI darbībās 
sertifikācijas un atļauju piešķiršanas procesos. 

Attiecībā uz TEN-T tīklu ir paredzams, ka sekundāro tiesību aktu izstrādi savstarpējās 
izmantojamības jomā pabeigs 2010. gadā. Šī pilnīgi noteikti ir Komisijas prioritāte, jo 
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faktisku savstarpējo izmantojamību panākt nav iespējams, ja SITS nav izstrādātas visām 
apakšsistēmām. Vēl cita Komisijas prioritāte ir sekmīgi noadministrēt pāreju no vecā režīma 
(kurā starptautiskie noteikumi par vagoniem (RIV) bija nozares galvenā vienošanās par 
starptautiskajai un valsts satiksmei piemērojamiem noteikumiem) uz jauno režīmu, kas 
ieviests ar SITS un infrastruktūras un ritošā sastāva reģistriem. 

Par to, ka spēkā esošās SITS kopumā tiek sekmīgi piemērotas, liecina gan pieaugošais 
apakšsistēmām piešķirto atbilstības sertifikātu skaits, gan arī mazais skaits piemēroto atkāpju. 
Tas arī jo īpaši apliecina pilnvaroto iestāžu svarīgumu un to nozīmi zināšanu uzkrāšanā un 
savstarpējas uzticēšanās sekmēšanā. Tomēr ar SITS saistītie jautājumi, kas vēl nav atrisināti, 
kā arī SITS ierobežotā ģeogrāfiskā piemērošanas joma var likt šķēršļus pilnīgākai Eiropas 
dzelzceļa sistēmas integrācijai nākotnē, jo tie kavē savstarpēju izmantojamību. Tāpēc ir 
svarīgi pēc iespējas drīz slēgt visus neatrisinātos jautājumus un paplašināt SITS piemērošanas 
jomu. 

Pakāpeniskā pāreja uz savstarpējo izmantojamību ir lēns process. Dzelzceļa infrastruktūras un 
ritošā sastāva ilgā ekspluatācijas laika dēļ, kā arī tāpēc, ka ieguldījumu izmaksas nozarē ir 
jāuztur pieņemamā līmenī, radikālas pārmaiņas ceļā uz harmonizētiem risinājumiem nav 
iespējamas. Šā iemesla dēļ Komisija paredz orientēt visus savus centienus uz to, lai pildītu tās 
tehniskās specifikācijas, kas sniegtu pozitīvus rezultātus īstermiņā un vidējā termiņā, proti, 
SITS CCS, TAF, TAP un OPE. 

Turpmākajās reizēs pārskatot SITS, lielākā mērā vajadzēs ņemt vērā principus, kas izstrādāti 
atbilstīgi regulatīvās vides vienkāršošanas stratēģijai, kā arī nodrošināt dzelzceļa nozares 
tiesību aktu adekvātumu, efektivitāti un proporcionalitāti. Piemēram, tiks apsvērta iespēja 
pieņemt lielāku skaitu tādu Eiropas līmeņa normu, kuru ievērošana būtu fakultatīva. Šis 
pārskats Komisijai bija iespēja aktualizēt minētos jautājumus. Komisija turpinās pārraudzīt, 
kā praksē notiek dzelzceļu drošības un savstarpējās izmantojamības tiesiskā satvara 
īstenošana, gādājot par to, lai tiktu ieviesti visi sekundārie tiesību akti (galvenokārt parasto 
dzelzceļu sistēmas SITS un kopīgas drošības metodes) un transponētas jaunās direktīvas. Pēc 
tam Komisija plāno sagatavot paziņojumu, kurā tā pārskatīs politiku, ko tā īstenojusi 
savstarpējās izmantojamības un Kopienas dzelzceļu sistēmas drošības jomā.  


