
DT\852479LV.doc PE454.582v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 – 2014

Transporta un tūrisma komiteja

17.12.2010

DARBA DOKUMENTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido 
vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (atceļ Direktīvas 91/440/EEK, 95/18/EK un 
2001/14/EK). Pārstrādāta redakcija

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Debora Serracchiani



PE454.582v02-00 2/6 DT\852479LV.doc

LV

1. Pamatinformācija

Pirmā dzelzceļa tiesību aktu pakete, kura tika pieņemta 2001. gadā, bija pirmais reālais 
mēģinājums apturēt dzelzceļa transporta jomas pagrimumu, kas sākās iepriekšējā gadsimta 
beigās, kā arī reformēt Eiropas reglamentējošos noteikumus. Šīs tiesību aktu paketes mērķis 
bija nodrošināt nozares integrāciju Eiropas līmenī, kā arī veicināt dzelzceļa pievilcību 
attiecībā pret citiem transporta veidiem. Tomēr ar šo pirmo reformu neizdevās uzlabot 
stāvokli dzelzceļa nozarē un pastiprināt dzelzceļa īpatsvaru Eiropas līmenī, kas bija 
2001. gada Baltās grāmatas par transportu mērķis. 

Parlamentā notikušajās debatēs attiecībā uz 2010. gada 11. jūnija rezolūciju par pirmo 
dzelzceļa tiesību aktu paketi tika atklāts, ka viens no nozares pagrimuma iemesliem bija 
dalībvalstu nevēlēšanās atbilstīgi īstenot pirmo tiesību aktu paketi un sasniegt tajā noteiktos 
mērķus. 

Pēc šīs rezolūcijas pieņemšanas Komisija pret 13 dalībvalstīm uzsāka tiesvedību Eiropas 
Savienības Tiesā „par pirmās dzelzceļa tiesību aktu paketes dažādu daļu nepareizu 
īstenošanu”. Šīs prasības galvenokārt ir vērstas pret to, ka infrastruktūras pārvaldītāji nav 
nodalīti no vēsturiskajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, pret infrastruktūras 
pārvaldītāju grūtībām izveidot piemērotu maksas noteikšanas sistēmu, kā arī pret to, ka 
regulatīvajām iestādēm ir pārāk mazas pilnvaras un neatkarība.

2. Komisijas priekšlikums

Komisija ierosināja pārstrādāt trīs direktīvas, kuras veido pirmo dzelzceļa tiesību aktu paketi1
(turpmāk tekstā „pārstrādātā redakcija”), kas ir papildināta ar ziņojumu2. Cenšoties panākt 
lielāku vienkāršību, skaidrību un modernizāciju, Komisija ir apvienojusi pirmās dzelzceļa 
tiesību aktu paketes trīs direktīvas un to secīgos labojumus.

Taču papildus spēkā esošo tiesību aktu kodifikācijai Komisija plāno uzlabot dzelzceļa 
infrastruktūru finansēšanas un maksas iekasēšanas procedūras un konkurences nosacījumus, 
kā arī nodrošināt atbilstīgu tirgus uzraudzību. Šie trīs jautājumi tiek īpaši konkretizēti turpmāk 
uzskaitītajās nodaļās.

 II nodaļa par Savienības dzelzceļu attīstību ietver nosacījumus par infrastruktūras 
pārvaldītāju un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu neatkarību, par infrastruktūras 
pārvaldības un pārvadājumu darbības nodalīšanu, kā arī par pašreizējo finanšu stāvokli 
dzelzceļa nozarē. Tika pievienots noteikums, lai ierobežotu dalībvalstu iejaukšanos 
dzelzceļa uzņēmumu pārvaldībā, jo īpaši attiecībā uz vispārīgām politikas nostādnēm. 
Infrastruktūras pārvaldītāju galvenās funkcijas ir uzskaitītas direktīvas II pielikumā.

4. sadaļā un III pielikumā ir veiktās lielākās izmaiņas attiecībā uz nosacījumiem par 
piekļuvi pakalpojumiem: ir pievienotas prasības par apkalpes iekārtu pārvaldības 

                                               
1 Direktīva 2001/12/EK par Kopienas dzelzceļa attīstību, Direktīva 2001/13/EK par dzelzceļa uzņēmumu 
licencēšanu un Direktīva 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par 
dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.
2 COM(2010)474
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neatkarību konkrētās situācijās un par pienākumu ar dzelzceļu saistītu pakalpojumu 
sniedzējiem nomāt iekārtas, kuras nav tikušas lietotas ilgāk nekā divus gadus.

 III nodaļā par dzelzceļa uzņēmumu licencēšanu nav būtiski mainīta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu licencēšanas procedūra. 17. pantam ir pievienots jauns 
nosacījums, kas paredz, ka dalībvalstīm vai dalībvalstu valstspiederīgajiem jāpieder 
kopumā vairāk nekā 50 % no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, lai tas varētu pieteikties 
uz licenci Eiropas Savienībā. 

 IV nodaļā par maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un par 
dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu ir vairāki nosacījumi, kuriem ieviestas šādas 
būtiskas izmaiņas: 

– Maksas noteikšana par infrastruktūras izmantošanu un pakalpojumiem: galveno maksas 
iekasēšanas principu formāts netika mainīts. Tomēr Komisija vēlējās precizēt šo 
principu piemērošanas kārtību (VIII pielikums, 1. un 3. punkts). Komisija arī ierosināja 
noteikt, ka ir obligāti jāpielāgo maksa par infrastruktūras izmantošanu, pamatojoties uz 
vilcienu radīto troksni, un saistīt to ar Eurovignette direktīvas stāšanos spēkā. Izmaksu 
pielāgošana attiecībā uz citām ekoloģiskajām izmaksām joprojām nebūs obligāta, bet 
maksas iekasēšana, kas palielina infrastruktūras pārvaldītāju ieņēmumus, arī būs 
atkarīga no Eurovignette direktīvas. Komisija ierosināja arī uz laiku samazināt maksu 
par braucieniem ar Eiropas vilcienu kontroles sistēmu aprīkotos vilcienos, lai paātrinātu 
savstarpēji savietojamu tehnoloģiju ieviešanu.   

– Infrastruktūras jaudas iedalīšana: būtiskāko izmaiņu mērķis 40. pantā ir starptautiskā 
mērogā uzlabot sadarbību starp dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem un 41. pantā —
vispārināt jēdzienu „pilnvaroti pretendenti”. Ja starp pretendentiem rodas strīds par 
līdzīgiem vilcienu ceļiem, pieprasītā informācija tiks nodrošināta bez maksas, lai 
īstenotu koordinēšanas procesu un infrastruktūras pārvaldītāju pielietoto strīdu 
izšķiršanas sistēmu, kā noteikts 46. pantā. 

– Regulatīvās iestādes: uzbūves, lēmumu pieņemšanas un personāla vadības ziņā tās ir 
neatkarīgas no citām valsts iestādēm. Regulatīvo iestāžu pilnvaras tika paplašinātas un 
iekļauj piekļuvi ar dzelzceļu saistītiem pakalpojumiem un maksas iekasēšanu par tiem, 
kā arī konkurences uzraudzību šajā nozarē. Regulatīvajām iestādēm ir nodrošināta 
pieeja vairākiem instrumentiem: pašu iniciatīvas pasākumiem; lēmumu izpildei ar 
sankcijām, tostarp sodanaudu; pilnvarām ierosināt revīziju attiecībā uz kontu nošķiršanu 
un izdarīt secinājumus par valsts atbalstu. Komisija arī pastiprināja sadarbību, izveidojot 
valsts regulatīvo iestāžu darba grupu.

3. Pirmās piezīmes un orientējošie norādījumi

Pārstrādātās redakcijas mērķis ir panākt plašu un integrētu Eiropas dzelzceļa tirgu visos 
segmentos, tostarp pasažieru un kravu pārvadājumu segmentā valsts un starptautiskā līmenī. 
Jūsu referente atbalsta šo mērķi un jo īpaši pēdējo tehnisko un administratīvo šķēršļu 
novēršanu dažādos valstu tirgos, un to atbalstīja arī Parlaments debatēs par iepriekšējām 
dzelzceļa tiesību aktu paketēm. Šim Eiropas dzelzceļa tirgum ir jāsniedz labums pilsoņiem un 
uzņēmumiem, samazinot izmaksas un visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem nodrošinot 
taisnīgu un nediskriminējošu piekļuvi Eiropas dzelzceļa tīklam. 
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Papildus šim vispārīgajam mērķim jūsu referente vēlas uzdot dažus jautājumus par 
konkrētiem elementiem, kuri pēc referentes uzskatiem pārstrādātajā redakcijā tiek risināti 
samērā neefektīvi, bet kuriem ir liela nozīme patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē. 
Referente savus apsvērumus pamato ar Parlamenta rezolūciju, kuru Transporta komitejā 
pieņēma vienprātīgi (38 deputātiem balsojot „par” un nevienam neatturoties). Šī rezolūcija ir 
vērsta īpaši uz infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību un to, ka regulatīvajām iestādēm trūkst 
līdzekļu un ir pārāk mazas pilnvaras, kā arī uz maksas iekasēšanu par infrastruktūras 
izmantošanu.

(a) Regulatīvā iestāde

Nesenajā rezolūcijā Parlaments pauž bažas par to, ka regulatīvajām iestādēm ir pārāk mazas 
pilnvaras un trūkst līdzekļu. Tāpēc Komisija ierosināja būtiski pastiprināt šo iestāžu lomu un 
kompetenci. Arī sadarbība starp iestādēm ir uzlabota un vairs neietver tikai informācijas 
apmaiņu: Komisija vēlas uzlikt regulatīvajām iestādēm pienākumu sadarboties, īpaši 
gadījumos, kad saņemtas sūdzības saistībā ar starptautiskajiem vilcienu ceļiem. Tomēr 
Komisija neierosina ieviest integrētu Eiropas pārraudzības sistēmu, kas ir pielīdzināma 
sistēmām citās tīkla nozarēs, kuras nesen atvērušas savus tirgus konkurencei, piemēram, 
enerģētikas vai elektronisko sakaru nozarē. 

Jūsu referente pilnībā atbalsta Komisijas pieeju palielināt valstu regulatīvo iestāžu neatkarību 
un kompetenci un uzskata, ka reglamentējošās kontroles pastiprināšana ir pirmā obligātā 
dzelzceļa jomā veicamā reforma: efektīva reglamentējošā kontrole valstu un Eiropas līmenī ir 
ļoti nozīmīgs priekšnosacījums, lai panāktu valstu dzelzceļa tirgu turpmāku integrāciju, jo 
šāda kontrole aizsargā noteikumus par taisnīgu un nediskriminējošu dzelzceļa tirgu. 

Regulatīvo iestāžu loma ir vēl vairāk jāpastiprina, un to kompetencē ir jāietver dažas jaunas 
jomas. Piemēram, regulatīvajām iestādēm vajadzētu pilnvaras pārbaudīt, vai valstu drošības 
noteikumi un citi tehniskie standarti netiek ļaunprātīgi izmantoti, lai ierobežotu tirgu 
atvērtību, jo drošības un sertifikācijas problēmas bieži tiek ļaunprātīgi izmantotas kā 
attaisnojums ierobežot pieeju tirgum. Taču saskaņā ar Komisijas priekšlikumu regulatīvo 
iestāžu loma ir jāpastiprina arī citās, tradicionālajās kontroles funkcijās neietilpstošās jomās, 
piemēram, darbības plāna novērtēšanā vai vidējā termiņā un ilgtermiņā nepieciešamā 
ienākumu līmeņa izvērtēšanā, lai sasniegtu darbības mērķus. Jūsu referente vēlas nostiprināt 
šādu reglamentējošo kontroli Eiropas līmenī, piemēram, izmantojot sistēmu, kura, salīdzinot 
ar Komisijas tikai uz sadarbību balstīto pieeju, būtu institucionālāka. 

(b) Infrastruktūras finansēšana un maksas iekasēšana

Parlaments ir regulāri kritizējis dalībvalstis par ieguldījumu trūkumu dzelzceļu sistēmās un 
nepietiekamu to finansējumu, jo īpaši attiecībā uz Eiropas transporta tīklu, jo šāda situācija ir 
pretrunā Direktīvas 2001/12/EK īpašajiem noteikumiem par infrastruktūras finansēšanu un 
parādu dzēšanu dzelzceļa jomā. Komisija ir pievienojusi jaunus nosacījumus, lai uzlabotu 
dzelzceļa infrastruktūras finansēšanu. Tostarp nosacījumu par valsts infrastruktūras attīstības 
piecu gadu stratēģiju obligātu publicēšanu (8. pants). Šīm stratēģijām jāatbilst turpmākajām 
mobilitātes vajadzībām un jānodrošina dzelzceļu sistēmas ilgtspējīga finansēšana. Darbības 
plānos, kurus infrastruktūras pārvaldnieki izstrādā, konsultējoties ar visiem tirgus 
dalībniekiem, ir jāievēro šī jaunā sistēma. Ir pastiprināti arī pienākumi, kas uzlabo dalībvalstu 
un infrastruktūras pārvaldītāju saistību pārredzamību, piemēram, pienākums publicēt maksas 
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iekasēšanas sistēmu. Šie nosacījumi, kā arī dalībvalstīm piemērotie pienākumi liecina par 
uzlabojumiem pārredzamības ziņā. 

Komisija ierosina noteikt par obligātu līgumisku vienošanos slēgšanu starp infrastruktūras 
pārvaldītājiem un valsts iestādēm, lai papildus maksājumiem nodrošinātu citus infrastruktūras 
finansēšanas avotus. Šajos vienošanās dokumentos, kuri ir spēkā no trim līdz vismaz pieciem 
gadiem, ietveramie parametri ir nostiprināti ar VII pielikumu, piemēram, līgumiskās 
vienošanās dokumentā ietverot darbības rādītājus. Tas būtu spēcīgs stimuls lietderīgi izmantot 
tīklu, ja vien noteiktie mērķi ir pietiekami vērienīgi. Jūsu referente uzskata, ka šādu 
vienošanos efektivitātes panākšanai ir būtiski nodrošināt, lai visām ieinteresētajām personām 
būtu vienlīdzīgas iespējas paust savas vajadzības. 

Saistībā ar maksas par infrastruktūru pielāgošanu, pamatojoties uz vilcienu radīto troksni, jūsu 
referente uzskata, ka ir jākoordinē ārējo faktoru internalizācija starp transporta veidiem, lai 
radītu taisnīgus apstākļus konkurencei starp viena veida transportu un dažādiem transporta 
veidiem. Viņa varētu ierosināt grozījumus, lai uzsvērtu šo apstākli, jo īpaši attiecībā uz 
autotransportu. Ir ierosināti arī pasākumi Eiropas dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēmas 
veicināšanai, uz laiku samazinot infrastruktūras izmantošanas maksu vilcieniem. Jūsu 
referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai visiem dzelzceļa operatoriem šie veicināšanas 
pasākumi ienākumu ziņā būtu neitrāli un neradītu turpmākas finansējuma problēmas 
infrastruktūras pārvaldītājiem.

Turklāt ļoti daudzās dalībvalstīs sliežu ceļu tarifikācijas sistēma, kas ir viens no 
infrastruktūras pārvaldītāju līdzekļiem infrastruktūras attīstības un uzturēšanas finansēšanai, 
nenodrošina pietiekamu stimulu uzlabot dzelzceļu tīkla darbību. Tāpēc Komisija ierosināja 
VIII pielikuma 4. punktā noteikt darbības shēmas pamatprincipus. 

Šie pasākumi ir solis ceļā uz atbilstīgas finanšu arhitektūras izveidi, bet joprojām nav skaidrs, 
vai ar šiem pasākumiem pietiks, ņemot vērā dalībvalstu līdzekļu sadrumstalotību. 
Infrastruktūras finansējuma pamats joprojām ir nestabils. Līdztekus pārredzamības 
uzlabošanai un iepriekš minētajām veicināšanas darbībām ir rasti risinājumi papildu valsts un 
privāto ieguldījumu veicināšanai dzelzceļa nozarē. 

(c) Pakalpojumu un apkalpes iekārtu pieejamības nosacījumi

Komisija ir pastiprinājusi nosacījumus šajā jautājumā, galvenokārt 13. pantā. Tādējādi ir 
radusies situācija, saistībā ar kuru Komisija ir ierosinājusi tiesiski un organizatoriski nošķirt 
apkalpes iekārtas no vadošajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, neuzņemoties vispārēji 
nošķirt infrastruktūras pārvaldītājus no transporta uzņēmējiem, jo tam būtu vēl negatīvāka
ietekme uz taisnīgu un nediskriminējošu konkurenci. Rodas jautājums, vai Komisijas pieeja 
attiecībā uz mērķiem taisnīgas un nediskriminējošas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā 
visiem pretendentiem ir atbilstoša vai arī nesamērīgi vērienīga un vai nav adekvātāku 
pasākumu šīs pieejamības nodrošināšanai.  

(d) Infrastruktūras pārvaldības un pārvadāšanas pakalpojumu nošķiršana 

Parlaments regulāri ir paudis bažas par to, ka infrastruktūras pārvaldītāji nav pietiekami 
neatkarīgi no vēsturiskajiem dzelzceļa pārvadātājiem. Ir ļoti svarīgi infrastruktūras 
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pārvaldītājiem sniegt šādu neatkarību, jo viņiem ir galvenā loma infrastruktūras jaudas 
pieejamības nodrošināšanā un maksas iekasēšanā. Jūsu referente pilnībā atbalsta Parlamenta 
viedokli, kurā tiek pausta kritika par to, ka nav nodrošināts „pietiekami daudz praktisku un 
juridisku aizsardzības līdzekļu, lai garantētu infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību [..], it 
īpaši gadījumos, kad šie pārvaldītāji ietilpst dzelzceļa kontrolakciju sabiedrībā, kas 
nodarbojas arī ar dzelzceļa pārvadājumiem”, un piekrīt, ka tarifu nodalīšana „ir 
priekšnosacījums, lai pret visiem pārvadātājiem attiektos taisnīgi, pārredzami un 
nediskriminējoši” (2010. gada jūnijā pieņemtās rezolūcijas 7. punkts).

Šis neatkarības trūkums daudzās Eiropas valstīs apgrūtina konkurenci un neļauj Eiropas 
līmenī integrēt dzelzceļu tīklu, kas joprojām tiek pārvaldīts tikai pēc valstu ieskatiem. Tāpēc 
Parlaments savā jaunākajā rezolūcijā aicina Komisiju pārstrādātajā redakcijā kā prioritāti 
ietvert jautājumu par infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību. Jūsu referente ir vīlusies, ka 
Komisijas priekšlikumā tomēr nav veikti nekādi uzlabojumi attiecībā uz tarifu nodalīšanu. 
Tagad Eiropas Parlamentam ir jāizlemj, kādā veidā un kādā formātā iespējams panākt tarifu 
nodalīšanu vienotā Eiropas dzelzceļa tirgū, kā tas jau ir panākts citos sektoros, piemēram, 
enerģētikas un elektronisko sakaru sektorā. Šajā sakarā Parlamentam ir jāuzsāk debates par 
tāda dzelzceļa tirgus modeļa izveidi Eiropas līmenī, kas ir balstīts uz dažiem skaidriem un 
pārredzamiem noteikumiem, lai visā Eiropas Savienībā panāktu vienotāku regulējumu nekā 
pašlaik. Neiejaucoties jautājumā par īpašuma tiesībām, jūsu referente uzskata, ka 
infrastruktūras pārvaldītājiem vajadzētu būt tiesiski, organizatoriski un institucionāli pilnīgi 
neatkarīgiem.

(e) Pielikumi un deleģēto aktu darbības joma

Priekšlikumā ir deviņi pielikumi, kuru pašreizējo redakciju Komisija var grozīt ar 
deleģētajiem aktiem. Jūsu referente saprot, ka Komisijai vajag pietiekamu elastību, pieņemot 
noteikumus atbilstīgi attīstībai tiesiskajā, politiskajā un tehniskajā jomā. Tomēr direktīvai 
jānodrošina stabils regulatīvais pamats, kas sniedz skaidras norādes par Komisijas darbību 
turpmāko virzienu. Dažiem no šiem pielikumiem var būt būtiska ietekme uz sektora 
regulēšanu, tāpēc tie uzskatāmi par būtiskiem direktīvas elementiem. Tādēļ jūsu referente 
ierosina atsevišķi izvērtēt katra pielikuma nozīmīgumu, lai izlemtu, vai pielikumos ietvertie 
elementi ir jāgroza parastajā likumdošanas kārtībā, nevis ar deleģētajiem aktiem. 


