
PR\1224420LT.docx PE680.983v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Transporto ir turizmo komitetas

2019/2191(INI)

24.2.2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl geležinkelių saugos ir signalizavimo: Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemos (ERTMS) diegimo padėties įvertinimas
(2019/2191(INI))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica



PE680.983v01-00 2/12 PR\1224420LT.docx

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS......................................3

AIŠKINAMOJI DALIS..............................................................................................................8

PRIEDAS..................................................................................................................................10



PR\1224420LT.docx 3/12 PE680.983v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl geležinkelių saugos ir signalizavimo: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos 
(ERTMS) diegimo padėties įvertinimas
(2019/2191(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, ypač į jo 47 straipsnio 2 dalį2,

– atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/6 
dėl Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos diegimo Europoje plano3,

– atsižvelgdamas į Europos žaliąjį kursą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Darnaus ir išmanaus judumo strategija. Europos 
transporto kelias į ateitį“,

– atsižvelgdamas į septintąją geležinkelių transporto rinkos plėtros ataskaitą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2021/34/ES 15 straipsnio 4 dalį;

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 
2020/2228 dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.),

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 9 d. savo rezoliuciją dėl Europos geležinkelio tiekimo 
pramonės konkurencingumo4,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

A. kadangi Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS) yra automatinės 
traukinių apsaugos (ATP) Europos standartas, kuris užtikrina geležinkelių sistemos 
sąveikumą Europoje;

B. kadangi imtasi svarbių teisėkūros veiksmų, įskaitant 2016 m. birželio mėn. priimtą 
ketvirtąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, kuriuo reglamentuojami geležinkelių valdymo 
klausimai ir sustiprinamas Europos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) vaidmuo;

C. kadangi 2017 m. sausio mėn. buvo priimtas naujas ERTMS diegimo Europoje planas, 

1 OL L 138, 2016 5 26, p. 44.
2 OL L 348 2013 12 20, p. 1.
3 OL L 3, 2017 1 6, p. 6.
4 OL C 86, 2018 3 6, p. 140.
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kuriame nustatytas ERTMS diegimo pagrindinio tinklo koridoriuose tvarkaraštis; 

D. kadangi Komisija taip pat paskelbė ERTMS veiksmų planą5, nustatydama veiksmus, 
kuriais šalinamos ERTMS įgyvendinimo ir sąveikumo kliūtys, ir siekdama tikslo iki 2023 
m. sistemą įdiegti maždaug trečdalyje pagrindinio tinklo koridorių;

E. kadangi 2014–2020 m. laikotarpiu iš ES biudžeto buvo remiamas ERTMS diegimas 
reikalavimus atitinkančiuose regionuose numatant bendrą 2,7 mlrd. EUR biudžetą, iš 
kurių 850 mln. EUR skirta iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) ir 
1,9 mlrd. EUR – iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo);

1. pabrėžia, kad geležinkeliai yra viena iš tvariausių ir efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių ir kad, nepaisant teigiamų pokyčių sektoriuje, pavyzdžiui, nuolat 
augančio traukinių keleivių skaičiaus ir krovinių vežimo geležinkeliais apimčių, nors 
per pastaruosius kelerius metus šis didėjimas buvo netolygus, dar neišnaudojamas visas 
geležinkelių transporto potencialas;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos žaliajame kurse raginama iš esmės pereiti prie 
geležinkelių transporto ir kad naujojoje darnaus ir išmanaus judumo strategijoje 
nustatyti greitųjų geležinkelių transporto ir krovinių vežimo geležinkeliais 
padvigubinimo atitinkamai iki 2030 m. ir iki 2050 m. pagrindiniai etapai;

3. pabrėžia, kad ERTMS tapo pasauliniu traukinių kontrolės ir komunikacijos standartu ir 
taikoma beveik 50 šalių visame pasaulyje; ragina sukurti Europos standartizuotą eismo 
valdymo sistemą ir mano, kad, kol ES netapo privaloma taikyti pasaulinio geležinkelių 
eismo valdymo sistemos standartą, būtina sparčiai kurti Europos standartą;

4. palankiai vertina Komisijos darbą kuriant kontrolės, valdymo ir signalizacijos (CCS) 
struktūrinį pagrindą, siekiant užtikrinti, kad geležinkeliai visapusiškai perimtų 
skaitmeninimą, kuriuo remiantis kuriama ERTMS;

Valdymas

5. pritaria naujoms užduotims, pavestoms Agentūrai pagal ketvirtąjį geležinkelių 
dokumentų rinkinį, ir pripažįsta svarbų Agentūros, veikiančios pagal vieno langelio 
principą, vaidmenį, kuris užtikrina suderinamumą kuriant sąveikią ERTMS, kad 
ERTMS diegimas atitiktų galiojančias specifikacijas ir kad su ERTMS susijusios 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos būtų koordinuojamos su ERTMS 
techninių specifikacijų kūrimu; 

6. mano, kad Agentūrai turėtų būti suteikti atitinkami finansiniai ištekliai ir įgaliojimai 
spręsti vis dar egzistuojančias ERTMS diegimo ir veikimo problemas (veiklos taisyklių 
ir reikalavimų suderinimas, specifikacijų priežiūra ir pakeitimai, viešųjų pirkimų 
procedūros ir kt.); 

5 „Veiksmingos ir sąveikios Europos eismo valdymo sistemos (ERTMS) sukūrimas. Tolesni veiksmai“, 
SWD(2017)0375.
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7. pabrėžia ERTMS koordinatoriaus vaidmenį nustatant linijas ir koridorius, kuriuose 
ERTMS turi būti įrengta pirmumo tvarka, ir užtikrinant, kad ERTMS būtų diegiama 
ekonomiškai efektyviausiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais 
subjektais;

8. pabrėžia, kad toks ERTMS diegimas, kurį koordinuoja visos valstybės narės ir kuriam 
vadovauja ERTMS koordinatorius, yra vienintelis būdas pakeisti dabartinę fragmentišką 
padėtį;

9. mano, kad geležinkelių sistemos skaitmeninimui reikia reglamentavimo sistemos ir 
palankiai vertina bendrosios įmonės „Shift2Rail“ (BĮ S2R) indėlį; tvirtai pritaria ją 
pakeisiančiai naujai iniciatyvai – sistemos ramsčiui, kuris koordinuoja sistemos raidą, 
naujus technologinius poslinkius, migravimo planus, industrializaciją ir diegimą, visų 
pirmą ERTMS, siekiant prisidėti prie veiksmingesnio bendradarbiavimo ir geresnio 
negausių išteklių panaudojimo;

Sąveikumas ir diegimas

10. apgailestauja, kad, palyginti su nustatytais tikslais, 2020 m. pabaigoje taikant ERTMS 
buvo eksploatuojama tik 13 proc. pagrindinio tinklo koridorių, o ERTMS diegimas 
daugumoje koridorių buvo 7–28 proc.;

11. mano, kad dešimteriopai išaugus ERTMS diegimo spartai nepaprastai svarbu, kad 
įvyktų Europos geležinkelių sistemos skaitmeninė pertvarka ir kad ERTMS būtų įdiegta 
pagrindiniame tinkle iki 2030 m., o visuotiniame tinkle – iki 2040 m.; šiuo požiūriu 
ragina Komisiją, jai atliekant savo Transeuropinio transporto tinklo programos (TEN-T) 
gairių, ERTMS Europos diegimo planų (EDPS) ir CSS techninių sąveikumo 
specifikacijų (TSI) peržiūras, išsaugoti ir stiprinti įpareigojantį tikslų pobūdį;

12. pažymi, kad šiuo metu taikoma apie 30 skirtingų nacionalinių signalizavimo sistemų; 
pabrėžia, kad B klasės sistemos yra kliūtis ERTMS diegimui ir tarpvalstybinei 
geležinkelių eismo veiklai Europos tinkle, joms operatoriai turi gauti brangiau 
kainuojančius ir sunkiau išduodamus saugos leidimus, be to, jos smukdo geležinkelių 
transporto konkurencingumą; 

13. pabrėžia, kad B klasės sistemų eksploatavimo nutraukimo procesas vyksta lėtai, kad tik 
kelios valstybės narės savo ERTMS nacionaliniame įgyvendinimo plane nurodė 
eksploatavimo nutraukimo datą ir kad šiuo metu ES lygmeniu nėra nei teisinės prievolės 
nutraukti B klasės sistemų eksploatavimą, nei šio proceso grafiko;

14. ragina Komisiją parengti B klasės sistemų eksploatavimo nutraukimo strategiją, ES 
lygmeniu teisės aktais reglamentuojant terminus; mano, kad šios strategijos 
veiksmingumas priklauso nuo susijusių subjektų dalyvavimo;

15. be to, ragina Komisiją teisės aktais priimti nuostatą, kuri užtikrintų, kad ERTMS 
nacionaliniai įgyvendinimo planai būtų teisiškai suderinti su privalomais ERTMS 
diegimo tikslais, kurie nustatyti ES teisės aktuose;

16. pažymi, kad dabartinės nacionalinės taisyklės ir nepakankamas veiklos reikalavimų 
(pavyzdžiui, inžinerijos taisyklių) suderinimas, kai tie reikalavimai skirtinguose 
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tinkluose gali būti skirtingi, daro poveikį sąveikumui ir trukdo sklandžiai veikti Europos 
geležinkelių tinklui;

17. apgailestauja, kad per penkerius metus iki 2019 m. vidurio beveik 80 proc. naujų 
Europoje įvežtų transporto priemonių buvo taikoma leidžianti nukrypti nuostata arba 
joms buvo netaikomas reikalavimas įdiegti ERTMS; 

18. pabrėžia, kad laikotarpis, per kurį reikia gauti leidimus modifikavimo projektams, vis 
dar skiriasi dėl to, kaip skirtingos nacionalinės saugos agentūros vertina poreikį 
pakartotinai išduoti leidimą tam tikram modifikavimui; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
leidimų išdavimo procedūros po tipo patvirtinimo procesų būtų racionalizuojamos 
taikant paspartintas kontrolės procedūras; 

19. pabrėžia, kad prototipai yra viena didžiausių riedmenų modifikavimo kliūčių dėl 
sudėtingo, ilgai trunkančio ir brangaus tokių prototipų kūrimo; be to, atkreipia dėmesį į 
dabartinę galimą riziką, kad tas pats prototipo projektas gaus finansavimą iš daugelio 
skirtingų ES šaltinių; ragina sukurti ES prototipų kūrimo platformą, teikiant pirmenybę 
didelei masto ekonomijai, suderinimui ir konkurencingumui, taip pat skaidraus jau 
finansuojamų sprendimų registro sukūrimui;

20. atkreipia dėmesį į dabartinius viešojo pirkimo, naudojamo ERTMS diegimui, 
veiksmingumo trūkumus; ragina Komisiją kartu su Agentūra parengti bendrą ES 
pirkimo konkurso formatą, paremtą 2018 m. sektoriaus pritarimą gavusia idėja, ir 
pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto reglamentuoti visus techninius 
aspektus, kurių reikia sėkmingam pirkimui užtikrinti (pavyzdžiui, priežiūros nuostatos);

21. ragina Komisiją rengiant naująją Europos pramonės strategiją pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ERTMS pramonės strategijos, kad būtų 
sprendžiamos nepakankamo pramonės pajėgumo, nepakankamų modifikavimo 
dirbtuvių skaičiaus ir stabilaus bei prognozuojamo biudžeto ir kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumo problemos; 

22. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant žaliąjį kursą ERTMS diegimo keliamų 
iššūkių srityje sustiprinti dualinį profesinį mokymą, skirtą dėl skaitmeninimo ir 
inovacijų atsiradusioms naujoms darbo vietoms;

Finansavimas

23. primena, kad ERTMS investicijoms į kelio ir riedmenų įrangą numatyta ES finansinė 
parama, tačiau ji gali patenkinti tik ribotą visų diegimo išlaidų kiekį, o didžioji 
investicijų dalis tenka individualiems infrastruktūros valdytojams ir geležinkelio 
įmonėms;

24. primena, kad ES lėšų nepakanka visiems numatytiems poreikiams patenkinti, todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų galima dar labiau 
padidinti investavimo į ERTMS patrauklumą ir garantuoti teisinį tikrumą privatiems 
investuotojams;

25. ragina valstybes nares užtikrinti sinergiją su visomis Europos finansinėmis 
priemonėmis, tokiomis kaip Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir jos derinimo 
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priemonė, sanglaudos fondai, „InvestEU“, ir prieigą prie programos 
„NextGenerationEU“, kartu nustatant, kad ERTMS turi būti vienas iš svarbiausių 
valstybių narių prioritetų jų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose;

°

° °

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS) yra bendra, praėjusio amžiaus 
paskutiniojo dešimtmečio pradžioje sukurta Europos signalizavimo ir greičio kontrolės 
sistema, kurios tikslas – užtikrinti nacionalinių geležinkelių sistemų sąveikumą, sumažinti 
signalizavimo sistemų pirkimo ir priežiūros išlaidas, taip pat padidinti traukinių greitį, 
infrastruktūros pajėgumą ir geležinkelių transporto saugos lygį.

Nepaisant paskesnių iniciatyvų, kurių norėdami prisidėti prie ERTMS diegimo ir sąveikumo, 
ėmėsi nacionaliniai ir Europos teisės aktų leidėjai – tokių kaip Transeuropinio transporto 
tinklo programa (TEN-T), pagrindinio tinklo koridoriaus reglamentas, Europos diegimo 
planai ir nacionaliniai diegimo planai arba susitarimo memorandumai – diegimas vis dar 
vyksta lėtai ir fragmentiškai, o sąveikumas dar nėra visiškai pasiektas.

Vis dėlto kaip niekada svarbu visiškai įdiegti ERTMS, kad geležinkelių sektorius galėtų 
pasiekti plataus užmojo Europos žaliojo kurso tikslus ir 2030 m. ir 2050 m. nustatytus darnaus 
ir išmanaus judumo strategijos orientyrus.

Pranešėja mano, kad šis pranešimas suteikia galimybę pateikti naujesnį esamos padėties 
vaizdą ir visų pirma spręsti aktualiausias ERTMS diegimo problemas, kartu pateikiant 
konkrečių rekomendacijų.

Rengdama šį pranešimą pranešėja, dalyvaujant šešėliniams pranešėjams, taip pat 
suorganizavo kolektyvinį svarstymą, kuriame dalyvavo viso geležinkelių sektoriaus 
(žr. priedus) – ES institucijų, geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio bendrovių, 
pramonės, bendrosios įmonės – atstovai. Susitikimo tikslas – sužinoti suinteresuotųjų subjektų 
nuomonę apie pagrindinius sunkumus, susijusius su ERTMS sąveikumu, diegimu ir 
finansavimu. 

Problemos ir rekomendacijos

Per kolektyvinį svarstymą dalyviai tvirtai pareiškė, kad ERTMS diegti ir „tolesnius veiksmus“ 
vykdyti reikia koordinuotai ir strategiškai. Šiuo atžvilgiu pranešėja pripažįsta Europos 
Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra), Europos ERTMS koordinatoriaus ir 
bendrosios įmonės „Shift2Rail“ (BĮ S2R) vaidmenį ir rekomenduoja padidinti Agentūros 
finansinius išteklius ir įgaliojimus, kad būtų išspręstos esamos ERTMS diegimo ir veikimo 
problemos.

Pranešėja pabrėžia, kad norint vykdyti klimato ir skaitmeninę pertvarką reikia spartinti 
diegimą, kad būtų įvykdytas nustatytas 2030 m. ERTMS diegimo pagrindiniame tinkle 
terminas, ir siūlo nustatyti 2040 m diegimo visuotiniame tinkle terminą.

Pranešėja taip pat pateikia keletą rekomendacijų, kaip įveikti pagrindines nustatytas ERTMS 
diegimo problemas:

 parengti nacionalinių (B klasės) sistemų Europos eksploatavimo nutraukimo 
strategiją, kurioje būtų ES lygmeniu reglamentuoti terminai, kad būtų išspręsta lėto B 
klasės sistemų migravimo į ERTMS problema;
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 priimti reguliavimo nuostatą, užtikrinant, kad ERTMS nacionaliniai įgyvendinimo 
planai būtų teisiškai suderinti su privalomais ERTMS diegimo tikslais, nustatytais 
ES lygmeniu, kad būtų užtikrintas eksploatavimo nutraukimas;

 dar labiau suderinti veiklos reikalavimus, kad būtų įveikta esamų nacionalinių 
techninių taisyklių sąveikumui keliama kliūtis;

 uždrausti Europoje įvežtoms naujoms transporto priemonėms taikyti bet kokią 
nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo reikalavimo įdiegti ERTMS;

 dar labiau racionalizuoti leidimų išdavimo procedūras, ypač pakartotinio leidimo 
išdavimo tvarką, kad būtų išvengta vėlavimų ir didelių išlaidų;

 sukurti bendrą ES prototipų kūrimo platformą, nes jie yra didžiausios kliūtys, 
trukdančios modifikuoti transporto priemonėse sumontuotą įrangą, ir sukurti skaidrų 
jau finansuojamų prototipų sprendimų registrą, kad būtų išvengta ES finansavimo iš 
kelių šaltinių;

 užtikrinti standartizuotas sąsajas, kad būtų įdiegtos naujos funkcijos (esminiai 
pokyčiai), kaip antai 3 lygis, automatinis traukinių eismo valdymas (ATO), 
palydovinis padėties nustatymas; 

 nustatyti bendrą ES viešojo pirkimo konkursų formatą, kad būtų pašalintas 
dabartinis viešojo pirkimo neefektyvumas;

 raginti pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ERTMS 
pramonės strategijos, kuria būtų siekiama spręsti nepakankamo pramonės pajėgumo, 
nepakankamų modifikavimo dirbtuvių skaičiaus ir stabilaus bei prognozuojamo 
biudžeto ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemas.

Pranešėja taip pat primena, kad ERTMS skiriamas specialus ES finansavimas, tačiau atkreipia 
dėmesį į tai, kad jo nepakanka visiems numatomiems poreikiams patenkinti. Todėl ji 
rekomenduoja, remiantis ERTMS veiklos scenarijumi, toliau didinti investavimo į ERTMS 
patrauklumą ir teisinį tikrumą. Pranešėja taip pat mano, kad valstybės narės, rengdamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, ERTMS turėtų laikyti vienu iš savo 
pagrindinių prioritetų.

Galiausiai pranešėja mano, kad ERTMS diegimo sėkmė priklausys nuo būsimų ir persvarstytų 
ES teisės aktų nuoseklumo ir ES institucijų bei valstybių narių pasiryžimo užtikrinti jų 
vykdymą. 
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PRIEDAS

3 February 2021

Brainstorming Session

“ERTMS: state of play and recommendations”

Zoom 
Note: EN and ES interpretation available.

QUESTIONNAIRE :

15:00-15:10 Introductory statement by the EP Rapporteur on ERTMS Izaskun Bilbao Barandica

15:10-15:45 Interoperability:
 What do you consider as the main pending interoperability issues?
 Do the different ERA and NSAs authorization processes constitute a barrier to 

interoperability? Should we be more ambitious and shape ERA as one stop shop 
for all authorizations?

 Are ERTMS Baseline 3 and Baseline 2 truly interoperable? How can we make sure 
that future ERTMS versions will be compatible? How could we manage the 
transition?

 Is the EU Action document, “ERTMS, the way ahead” based on realistic 
assumptions and are the tasks set out there successfully implemented? What 
aspects should be changed or which targets should be readdressed?

Roundtable discussion

15:45-16:20 Deployment: 
 Is a precise deadline for Member States decommissioning Class B systems 

needed? If not, why not, and, if yes, how should this process be conducted? 
 Do you agree with the EC business case that investments should be prioritized on 

on-board systems?
 How can we create more trust between private undertakings and operators and 

public authorities?
 Is there a difference in deployment for the passengers and the freight sector?
 Would it be easier to renew the fleet instead of retrofit it? Should we have a 

European Strategy for the rolling stock?
 What main game changers can have the biggest uptake potential and have a 

significant impact on ERTMS deployment?
 Should we have a European Standardized Traffic Management system? And if so, 

how to achieve it?
Roundtable discussion

16:20-16:55 Funding: 
 Is EU and Member States funding for ERTMS deployment sufficient and well 

targeted? 
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 Would you envisage a MFF also at the level of Member States to finance ERTMS?
 Which financial instruments are mostly used to support ERTMS (e.g. national, CEF, 

CEF Blending Facility, ESIF)? Which financial instruments should be enhanced at 
EU level? 

 Which ERTMS related investments are more attractive to the private financial 
sector?

 How to avoid funding the same prototype several times? 
Roundtable discussion

16:55-17:00 Closing remarks by the EP Rapporteur on ERTMS Izaskun Bilbao Barandica

3 February 2021

Brainstorming Session

“ERTMS: state of play and recommendations”
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