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1. Bendra informacija

Pirmasis 2001 m. priimtas geležinkelių teisės aktų rinkinys buvo pirmas konkretus veiksmas 
siekiant sustabdyti praeito amžiaus pabaigoje prasidėjusį geležinkelių transporto nuosmukį ir 
reformuoti Europos teisinio reguliavimo sistemą. Šiuo teisės aktų rinkiniu buvo siekiama 
užtikrinti Europos geležinkelių sektoriaus integraciją ir patrauklumą lyginant su kitomis 
transporto rūšimis. Tačiau ši pirmoji reforma nepadėjo pagerinti geležinkelių padėties ir 
nepadidino vežimo geležinkeliais dalies transporto rinkoje Europos lygmeniu, nors toks buvo 
2001 m. baltosios knygos dėl transporto politikos tikslas.

Parlamente vykusios diskusijos dėl 2010 m. birželio 11 d. rezoliucijos dėl pirmojo 
geležinkelių teisės aktų rinkinio įgyvendinimo atskleidė, kad viena iš sektoriaus stagnacijos 
priežasčių buvo valstybių narių nenoras tinkamai įgyvendinti pirmąjį teisės aktų rinkinį ir 
siekti jame išdėstytų tikslų.

Komisija, remdamasi šia rezoliucija, padavė 13 valstybių narių į Europos Teisingumo Teismą 
dėl to, kad joms nepavyko „tinkamai įgyvendinti įvairių pirmojo geležinkelių teisės aktų 
rinkinio dalių.“ Šiais veiksmais atkreipiamas ypatingas dėmesys į tai, kad trūksta 
infrastruktūros valdytojų ir rinkoje įsitvirtinusių geležinkelio įmonių atskyrimo, į tai, kad 
sunku pasiekti, jog infrastruktūros valdytojai sąžiningai nustatytų mokesčius, ir į tai, kad 
reguliavimo institucijoms nepakanka įgaliojimų ir nepriklausomumo.

2. Komisijos pasiūlymas

Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos pirmojo geležinkelių teisės aktų rinkinio1, į kurį 
įtrauktos trys direktyvos, redakcijos (toliau – nauja redakcija) ir priėmė komunikatą2. 
Komisija, siekdama daugiau paprastumo, aiškumo ir modernumo, sujungia tris pirmojo 
geležinkelių teisės aktų rinkinio direktyvas ir jų vėlesnius pakeitimus.
Tačiau be galiojančių teisės aktų kodifikavimo Komisija ketina patobulinti geležinkelių 
infrastruktūros finansavimą, jos mokesčių sistemą ir konkurencijos sąlygas bei užtikrinti 
tinkamą šios rinkos priežiūrą. Šie trys klausimai atskirai aptariami tolesniuose skyriuose.

 II skyriuje dėl Sąjungos geležinkelių plėtros pateikiamos nuostatos dėl infrastruktūros 
valdytojų ir geležinkelių įmonių savarankiškumo, infrastruktūros valdymo ir transporto 
paslaugų atskyrimo bei geležinkelių sektoriaus finansinės padėties. Nuostata pridedama 
siekiant apriboti valstybių narių kišimąsi į geležinkelių įmonių valdymą, ypač kai tai 
susiję su bendromis politikos gairėmis. Svarbiausios infrastruktūros valdytojo funkcijos 
išvardytos direktyvos II priede.

4 skirsnyje ir III priede dėl prieigos prie paslaugų pateikiami pagrindiniai pakeitimai,  
kuriais remiantis nepriklausomumo reikalavimai tam tikromis aplinkybėmis taikomi 
infrastruktūros objektų valdymui, o su geležinkeliais susijusių paslaugų operatoriai 
įpareigojami išnuomoti ilgiau nei dvejus metus nenaudotus paslaugų objektus. 

                                               
1 Direktyva 2001/12 dėl Bendrijos geležinkelių plėtros, Direktyva 2001/13 dėl geležinkelių įmonių licencijavimo 
ir Direktyva 2001/14 dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi 
geležinkelių infrastruktūrą ėmimo.
2 COM(2010)474.
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 III skyriuje dėl geležinkelio įmonių licencijavimo be didelių pakeitimų išlaikoma licencijų 
geležinkelio įmonėms išdavimo tvarka. Vis dėlto šio skyriaus 17 straipsnis papildytas 
nauja nuostata, kuria vadovaujantis valstybės narės arba jų piliečiai, norintys pateikti 
paraišką dėl licencijos Europos Sąjungoje, privalo valdyti daugiau kaip 50 proc. viso tos 
geležinkelio įmonės kapitalo.

 IV skyriuje dėl mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir geležinkelių 
infrastruktūros pajėgumų paskirstymo pateikta keletas iš esmės pakeistų nuostatų.

– Infrastruktūros ir paslaugų mokesčių nustatymas. Išlieka pagrindiniai mokesčių ėmimo 
principai. Tačiau Komisija ketina paaiškinti kaip taikyti šiuos principus (VIII priedo 1 ir 
3 punktai). Ji taip pat siūlo įpareigoti nustatyti skirtingo dydžio infrastruktūros 
mokesčius remiantis traukinių keliamo triukšmo lygiu ir juos susieti su Eurovinjetės 
direktyvos įsigaliojimu. Nuostata dėl su kitomis išlaidomis aplinkos apsaugai susijusių 
skirtingo dydžio mokesčių nustatymo išliks neįpareigojančio pobūdžio, o didėjančių 
infrastruktūros valdytojų pajamų apmokestinimas taip pat priklausys nuo Eurovinjetės 
direktyvos. Komisija, siekdama paspartinti sąveikių technologijų plėtrą, taip pat siūlo 
laikinai sumažinti mokestį traukiniams, kuriuose įdiegtos Europos traukinių eismo 
valdymo sistemos (ETCS).

– Infrastruktūros pajėgumo paskirstymas. Svarbiausiais pakeitimais siekiama stiprinti už 
tarptautinius pajėgumus atsakingų infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimą, kuris 
numatytas 40 straipsnyje, ir apibendrinti 41 straipsnyje pateiktą patvirtintų pareiškėjų 
sąvoką.  Jei tarp pareiškėjų kyla konfliktų dėl panašių traukinio linijų, derinimo procesui 
ir ginčų sprendimo sistemai, kurią valdo infrastruktūros valdytojai, kaip numatyta 
46 straipsnyje reikalinga informacija suteikiama nemokamai.

– Reguliavimo institucijos. Jos organizavimo, sprendimų priėmimo ir personalo valdymo 
atžvilgiu yra nepriklausomos nuo kitų valdžios institucijų. Jų įgaliojimai išplečiami ir 
apima prieigą prie paslaugų, susijusių su geležinkeliais, bei mokesčių už naudojimąsi 
jomis ėmimą, taip pat ir šio sektoriaus konkurencijos stebėseną. Reguliavimo 
institucijos turi keletą priemonių, pvz., veiksmai savo iniciatyva, jų sprendimų vykdymo 
užtikrinimas taikant sankcijas, įskaitant pinigines baudas, įgaliojimai inicijuoti apskaitų 
atskyrimo auditą ir parengti išvadas valstybės pagalbos klausimais. Komisija, 
sudarydama nacionalinių reguliavimo institucijų darbo grupes, taip pat stiprina 
bendradarbiavimą.

3. Baigiamosios pastabos ir gairės

Nauja redakcija siekiama sukurti visapusišką ir integruotą Europos geležinkelių transporto 
rinką visuose jos segmentuose, įskaitant keleivių ir krovinių vežimą nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis. Pranešėja pritaria šiam siekiui, ypač tam, kad skirtingose 
nacionalinėse rinkose būtų pašalintos paskutinės techninės ir administracinės kliūtys, kadangi 
Parlamentas pritarė šiam tikslui dar diskusijų dėl ankstesnio geležinkelio teisės aktų rinkinio 
metu. Transporto rinka turėtų teikti naudą piliečiams ir įmonėms mažinant geležinkelio 
įmonių išlaidas ir garantuojant joms sąžiningą ir nediskriminuojančią prieigą prie Europos 
geležinkelių tinklų.

Be šio bendrojo tikslo pranešėja norėtų iškelti keletą klausimų dėl tam tikrų principų, kurie, 
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pranešėjos nuomone, naujoje redakcijoje apsvarstyti nepakankamai, bet kurie yra itin svarbūs 
kuriant bendrą Europos geležinkelių erdvę. Savo svarstymus pranešėja pagrindžia 
atsižvelgdama į Parlamento rezoliuciją, kuri Transporto komitete buvo priimta beveik 
vienbalsiai (pritarta 38 balsais, nepritarusių nebuvo). Rezoliucijoje daugiausia nagrinėjami 
infrastruktūros valdytojų savarankiškumo, nepakankamų reguliavimo institucijų išteklių ir 
įgaliojimų bei už naudojimąsi infrastruktūra imamų mokesčių klausimai.

a) Reguliavimo institucija

Europos Parlamentas neseniai priimtoje rezoliucijoje reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
reguliavimo institucijoms suteikti nepakankami įgaliojimai ir ištekliai. Dėl to Komisija siūlo 
iš esmės stiprinti jų vaidmenį ir išplėsti kompetencijų sritis. Taip pat stiprinamas jų 
bendradarbiavimas, kuris apima ne vien tik keitimąsi informacija.. Komisija ketina 
reguliavimo institucijas įpareigoti bendradarbiauti, ypač nagrinėjant su tarptautinėmis 
traukinių linijomis susijusius skundus. Tačiau Komisija nesiūlo tokios integruotos Europos 
priežiūros sistemos, kokia egzistuoja kitose tinklų pramonės srityse, kuriose neseniai 
sudarytos sąlygos konkurencijai, pvz., energetika arba telekomunikacijos.

Pranešėja visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui didinti nacionalinių reguliavimo institucijų 
savarankiškumą ir išplėsti jų kompetencijų sritis ir mano, kad veiklos kontrolės stiprinimas 
turėti būti pirmoji būtina geležinkelių sektoriuje vykdoma reforma. Veiksminga veiklos 
kontrolė nacionaliniu ir Europos lygmenimis – būtina sąlyga siekiant nacionalinių 
geležinkelių rinkų integracijos, kadangi šia kontrole užtikrinamos sąžiningos ir 
nediskriminuojančios geležinkelių rinkos taisyklės.

Reikėtų toliau stiprinti reguliavimo institucijų vaidmenį, o jų kompetencijos sritis išplėsti ir 
taikyti kelioms naujoms sritims. Pvz., taip pat turėtų būti numatyta galimybė patikrinti, ar 
nepiktnaudžiaujama nacionalinėmis saugos taisyklėmis ir kitais techniniais standartais 
siekiant apriboti rinkų atvirumą, kadangi dažnai piktnaudžiaujama susirūpinimu sauga ir 
sertifikavimo sunkumais norint pateisinti prieigos prie rinkos apribojimą. Reguliavimo 
institucijų vaidmuo, remiantis Komisijos pasiūlymu, taip pat stiprinamas peržengiant 
tradicinės kontroliavimo funkcijos ribas, pvz., verslo plano vertinimas arba vidutinio ir ilgos 
trukmės laikotarpio lėšų poreikio analizė siekiant įvykdyti veiklos tikslus. Pranešėja ketina 
toliau didinti teisės aktais numatomos kontrolės lygį Europoje, pvz., stiprinant institucinę 
sistemą, o ne vien tik Komisijai skatinant bendradarbiavimą.

b) Infrastruktūros finansavimas ir mokesčių ėmimas

Parlamentas nuolat kritikavo valstybes nares dėl to, kad jos, nepaisydamos specialių 
Direktyvos 2001/12/EB nuostatų dėl infrastruktūros finansavimo ir geležinkelių skolos, 
nepakankamai investuoja į geležinkelio sistemas, ypač į TEN-T tinklą, ir jas finansuoja. 
Komisija pasiūlymą papildė keletu naujų nuostatų, skirtų geležinkelių infrastruktūros 
finansavimui gerinti. Viena iš jų – nacionalinės infrastruktūros plėtros penkerių metų 
strategijų paskelbimas – yra privalomo pobūdžio (8 straipsnis). Šios strategijos turėtų 
patenkinti būsimus mobilumo poreikius ir užtikrinti stabilų geležinkelių sistemos 
finansavimą. Infrastruktūros valdytojų verslo planuose, parengtuose konsultuojantis su visais 
rinkos dalyviais, turi atsispindėti šie nauji teisės aktai. Taip pat griežtinamos nuostatos dėl 
valstybių narių skaidrumo ir infrastruktūros valdytojų įsipareigojimų, pvz., įsipareigojimas 
viešinti mokesčių ėmimo sistemą. Šios nuostatos, kaip ir įsipareigojimai, kurių turi laikytis 
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valstybės narės, padėtų didinti skaidrumą.

Remiantis Komisijos pasiūlymu būtų privaloma tarp infrastruktūros valdytojų ir valdžios 
institucijų sudaryti sutartis, kad be mokesčių būtų užtikrintas kitas infrastruktūros finansavimo 
šaltinis. Tokių sutarčių, kurių galiojimo trukmė pratęsiama nuo trejų iki penkerių metų, 
kriterijai reglamentuojami VII priede ir sugriežtinami pvz., įtraukiant veiklos rodiklius į 
sutartis. Tai galėtų būti stipri paskata veiksmingai naudoti tinklą, jei tik iškelti pakankamai 
ambicingi tikslai. Pranešėjos nuomone, norint, kad tokios sutartys būtų naudingos, būtina 
užtikrinti vienodas galimybes visoms suinteresuotosioms šalims išreikšti savo poreikius.

Pranešėja, kalbėdama apie skirtingo dydžio infrastruktūros mokesčius, nustatomus pagal 
traukinių keliamo triukšmo lygį, mano, kad siekiant sukurti sąžiningas įvairių rūšių transportą 
apimančias vidaus ir tarpusavio konkurencijos sąlygas reikia koordinuoti įvairių transporto 
rūšių išorinio poveikio internalizavimą. Pranešėja, norėdama pabrėžti šią sąlygą, pasiūlė 
pakeitimus, susijusius ypač su kelių transportu. Taip pat siūloma, laikinai sumažinus 
infrastruktūros mokesčius traukiniams, skatinti investuoti į Europos geležinkelių eismo 
valdymo sistemos (ERTMS) įrenginius. Pranešėjos nuomone, labai svarbu tai, kad šios 
paskatos neturėtų įtakos jokių geležinkelių įmonių pajamoms, todėl infrastruktūros 
valdytojams nekiltų finansavimo sunkumų.

Be to, daugelyje valstybių narių bėgių apmokestinimo sistema, kuri yra vienas iš 
infrastruktūros valdytojų turimų infrastruktūros plėtros ir techninės priežiūros finansavimo 
šaltinių, nėra pakankama paskata gerinti geležinkelių tinklo veiklą. Todėl Komisija siūlo 
VIII priedo 4 punkte apibrėžti pagrindinius veiklos rezultatų gerinimo sistemos principus.

Šiomis priemonėmis siekiama sukurti patikimą geležinkelių sistemos finansinę struktūrą, bet 
klausimas, ar jos bus veiksmingos, kai valstybių narių ištekliai yra riboti, išlieka neatsakytas. 
Infrastruktūros finansavimo sistemos pagrindas yra nestabilus. Reikia rasti būdų, kaip skatinti 
papildomas viešąsias ir privačias investicijas į geležinkelių sektorių nesumažinant skaidrumo 
ir be minėtų skatinimo būdų.

c) Prieigos prie paslaugų ir infrastruktūros objektų sąlygos

Komisija griežtina su šiuo klausimu susijusias, t. y. daugiausia 13 straipsnio nuostatas. Tokiu 
būdu Komisija siūlo teisiniu ir organizaciniu atžvilgiu atskirti infrastruktūros objektus nuo 
dominuojančių geležinkelio įmonių nebandant visiškai atskirti infrastruktūros valdytojų ir 
transporto operatorių, nors tokia padėtis daro daug didesnę žalą sąžiningai nediskriminacinei 
konkurencijai. Kyla klausimas, ar Komisijos tikslai dėl sąžiningos nediskriminacinės prieigos 
visiems pareiškėjams yra pakankami ir adekvatūs ir ar kitomis priemonėmis būtų galima 
geriau užtikrinti tokią prieigą.

d) Infrastruktūros valdymo paslaugų atskyrimas ir transporto paslaugų teikimas

Parlamentas nuolat reiškė savo susirūpinimą dėl to, kad infrastruktūros valdytojams nesuteikta 
pakankamai savarankiškumo nuo rinkoje įsitvirtinusio geležinkelių operatoriaus. Būtina 
užtikrinti, kad infrastruktūros valdytojams būtų suteiktas toks savarankiškumas, nes jie 
vaidina esminį vaidmenį suteikiant prieigą prie infrastruktūros pajėgumų ir renkant 
mokesčius. Pranešėja visiškai pritaria Parlamento nuomonėje išreikštai kritikai dėl to, kad yra 
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numatyta „nepakankamai praktinių ir teisinių saugiklių infrastruktūros valdytojų 
savarankiškumui užtikrinti, ypač kai šie sudaro dalį geležinkelių holdingo, vykdančio ir 
geležinkelių transporto veiklą“ ir tvirtina, kad savarankiškumas „yra prielaida sąžiningam, 
skaidriam ir nediskriminuojamam požiūriui į visus operatorius užtikrinti“ (2010 m. birželio 
mėn. rezoliucijos 7 dalis).

Toks savarankiškumo trūkumas kliudo konkurencijai daugelyje Europos valstybių ir Europos 
geležinkelių tinklo, kuris koordinuojamas vien tik nacionaliniu lygmeniu, integracijai. Todėl 
Parlamentas neseniai priimtoje rezoliucijoje Komisiją primygtinai ragina teisės aktų rinkinio 
naujoje redakcijoje teikti pirmenybę infrastruktūros valdytojų savarankiškumui. Tačiau 
Komisijos pasiūlyme, dideliam pranešėjos nusivylimui, nėra jokių atskyrimą skatinančių 
priemonių. Dabar Parlamentas turi svarstyti, kokiu būdu galima siekti atskyrimo bendroje 
Europos geležinkelių rinkoje, kaip tai buvo daroma kitų sektorių atveju, pvz., energetikos ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Todėl Parlamentas turėtų pradėti diskusijas dėl tikro Europos
geležinkelių rinkos modelio, pagrįsto keletu aiškių ir skaidrių taisyklių, leidžiančių sukurti 
vienodesnę reguliavimo sistemą Sąjungoje lyginant su šiandiena. Nepaliesdama nuosavybės 
teisių klausimo pranešėja mano, kad reikėtų įteisinti tik visiškai teisiniu, organizaciniu ir 
instituciniu požiūriu savarankiškus infrastruktūros valdytojus.

e) Priedai ir deleguotų teisės aktų taikymo sritis

Prie pasiūlymo pateikiami devyni priedai, kuriuos pagal dabartinį tekstą Komisija gali keisti 
priimdama deleguotus teisės aktus. Pranešėja supranta, kad Komisijai reikia pakankamo 
lankstumo siekiant pritaikyti taisykles prie teisės, politikos ir technikos raidos. Vis dėlto 
direktyva turi būti tvirtas reguliavimo pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija turėtų aiškias 
veiksmų gaires. Kai kurie iš šių priedų gali daryti didelį poveikį sektoriaus reguliavimui ir 
todėl galėtų būti laikomi esminėmis direktyvos dalimis. Todėl pranešėja siūlo nustatyti 
kiekvieno priedo svarbą, kad būtų galima nuspręsti, kurias direktyvos dalis reikėtų keisti 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą, o ne priimant deleguotus teisės aktus.


