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Komisijas paziņojums  

 

Komisija uzsver, ka sistemātiski izmantot Regulas Nr. 182/2011 (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.) 

5. panta 4. punkta otrās daļas b) apakšpunktu ir pretrunā minētās regulas burtam un garam. Šis 

noteikums jāizmanto, ja ir īpaša vajadzība atkāpties no principiālā noteikuma, proti, ja atzinums nav 

sniegts, Komisija drīkst pieņemt īstenošanas akta projektu. Tā kā 5. panta 4. punkta otrās daļas 

b) apakšpunkts ir 4. punktā paredzētā vispārējā principa izņēmums, to nevar vienkārši uzskatīt par 

tādu, par kura izmantošanu likumdevējs var izšķirties pēc saviem ieskatiem; tas jāinterpretē 

ierobežojoši un tātad tā izmantošana jāpamato. 
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Lai gan Komisija atbalsta vienošanos, kas panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi par šā 

noteikuma izmantošanu deviņos īpašos gadījumos, ko tie pamatojuši ar iespējamo ietekmi uz 

dzelzceļa tirgus darbību un publiskajām finansēm, tā pauž nožēlu, ka šāds pamatojums nav iekļauts 

apsvērumos. 

 

Vācijas paziņojums  

 

Noteikums 32. panta 4. punktā joprojām paredz saistošu diferenciāciju starp maksām par dzelzceļa 

līnijām, lai stimulētu ar ETCS aprīkotu vilcienu izmantošanu. Vācija iebilst pret to, ka dalībvalstis 

pārņem "atbildību" par finansiāliem zaudējumiem, kas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem 

radušies šīs dzelzceļa līniju cenu diferenciācijas dēļ. 

Vācija pieņem, ka joprojām ir spēkā Padomes 2011. gada 16. jūnija paziņojums saistībā ar 

vispārējās pieejas par ierosināto direktīvu pieņemšanu Eiropas Komisijā, proti, ka uz 8. panta 

4. punktu konkrēti attiecas budžeta atrunas (10. un 37. apsvērums). 

Vācija arī pieņem, ka 31. panta 5. punkta trešā daļa neierobežo atbilstīgi trokšņa līmenim 

diferencēta dzelzceļa līnijas maksas komponenta ieviešanu pirmās daļas nozīmē, attiecinot to tikai 

uz kravas vagonu aprīkošanas finansēšanu, bet ka ar šo noteikumu var paredzēt vispārēju stimulu 

mazināt troksni un tas neizslēdz citus pasākumus. 

 

Vācija vēlētos norādīt, ka 13. panta 3. punkta otrajā daļā ir paredzēts izveidot atsevišķu bilanci un 

peļņas un zaudējumu pārskatus "attiecībā uz visām II pielikumā (...) minētajām apkalpes vietām" un 

ka apkalpes vietu definīcija II pielikumā ietver, piemēram, stāvēšanas ceļus. Vācija pieņem, ka 

13. panta 3. punkta otrās daļas nolūks nav paredzēt atsevišķu bilanci un peļņas un zaudējumu 

pārskatus ikvienai apkalpes vietai, bet gan drīzāk iedalīt apkalpes vietas dažādās kategorijās.  
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Polijas un Slovākijas Republikas kopīgs paziņojums 

 

Polija un Slovākijas Republika uzskata, ka dzelzceļa nozares attīstība ir ļoti nozīmīga. Polijā un 

Slovākijas Republikā šobrīd norit sarežģīts un dārgs infrastruktūras pārvaldītāja pārstrukturēšanas 

process. Polija un Slovākijas Republika arī pakāpeniski palielinās investīcijas dzelzceļa 

infrastruktūrā finansiālo iespēju robežās. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, ir 

nozīmīgs dokuments, kas rada pamatu dzelzceļa transporta attīstībai. Tajā pašā laikā būtu jāņem 

vērā dalībvalstu sarežģītā finansiālā situācija un jāparedz attiecīgi pārejas periodi.  

Polija un Slovākijas Republika pieņem, ka no direktīvas izrietošie pienākumi nevar būt pretrunā ar 

pienākumiem, kas izriet no Stabilitātes un izaugsmes pakta, īpaši attiecībā uz saistošo pārmērīga 

budžeta deficīta novēršanas procedūru, kas attiecas uz dažām dalībvalstīm. No šāda viedokļa 

direktīvā paredzētie pārejas periodi nav pietiekami.  

Turklāt Polija un Slovākijas Republika uzskata, ka dažus no direktīvā paredzētajiem noteikumiem 

nevajadzētu piemērot jau pastāvošām dzelzceļa līnijām, kuras izmanto tikai kravu pārvadājumiem, 

kurām ir Eiropas Savienībai netipiski tehniskie raksturlielumi un kuras savieno tikai vienu 

dalībvalsti ar tai piegulošu trešo valsti. Tomēr direktīvā nav iekļauts attiecīgs izņēmums.  

Ņemot vērā minēto, Polija un Slovākijas Republika nevar atbalstīt direktīvu un atturas no 

balsošanas. 
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Latvijas paziņojums  

 

Latvija pilnībā atbalsta ierosmi vienkāršot, precizēt un modernizēt Eiropas dzelzceļa telpas tiesisko 

regulējumu, pārstrādājot pirmo dzelzceļa jomas tiesību aktu kopumu.  

 

Tomēr Latvija joprojām pauž bažas par dažiem direktīvas noteikumiem.  

- 7. panta 1. punktā dalībvalstīm ir paredzēts pienākums pierādīt, ka ir nodrošināta 

infrastruktūras pārvaldītāja būtisku funkciju neatkarība. Precīzi definētu kritēriju trūkums 

direktīvā un vispārēja prasība dalībvalstīm nodrošināt, ka būtiskas funkcijas uztic iestādēm 

vai uzņēmumiem, kas paši nesniedz nekādus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, rada 

plašas interpretācijas iespējas un nemazinās pašreizējā tiesiskā regulējuma neskaidrību un 

nepilnības. Šobrīd spēkā esošās direktīvas transponēšana un ar to saistītas pārkāpumu 

procedūras pierāda, ka dalībvalstīm ar šo jautājumu ir problēmas. Precīzi definēti kritēriji būtu 

nodrošinājuši direktīvas noteikumu labāku transponēšanu, kā arī devuši dzelzceļa nozarei 

pārliecību, ka valstu pasākumi nav pārmērīgi salīdzinājumā ar Eiropas Savienības tiesisko 

regulējumu. 

 

Latvija uzskata, ka uzdevums, kas Komisijai uzticēts 63. panta 1. punktā – proti, vajadzības 

gadījumā ierosināt likumdošanas pasākumus par iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 

tirgus atvēršanu un izstrādāt pienācīgus nosacījumus, lai nodrošinātu nediskriminējošu 

piekļuvi infrastruktūrai, pamatojoties uz spēkā esošām prasībām par infrastruktūras 

pārvaldības un pārvadājumu darbību nodalīšanu, vienlaikus ievērojot iniciatīvas tiesības, – ir 

solis pareizajā virzienā, tomēr tas nenodrošina vajadzīgo pārliecību, ka šis jautājums nākotnē 

tiks atrisināts. 
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- Latvija joprojām pauž bažas arī par to, ka būtisko funkciju sarakstā ir iekļauta infrastruktūras 

maksas iekasēšana (7. panta 1. punkts). Latvija pilnībā saprot, ka ir jāaizsargā sensitīva 

komercinformācija, tomēr Latvijas gadījumā šī funkcija būtu jāpārnes no infrastruktūras 

pārvaldītāja, kas vienlaikus ir arī infrastruktūras īpašnieks, uz būtisko funkciju izpildītāju. 

Šāda rīcība kavētu infrastruktūras pārvaldītāja iespēju pienācīgi kontrolēt savas finanses, kā 

arī negatīvi ietekmētu tā pašreizējās vai turpmākās finansiālās saistības un infrastruktūras 

attīstības finansēšanu. 

 

- Latvija arī uzskata, ka risinājums Eiropas Parlamenta izvirzītajam jautājumam par 17. panta 

1. punktu par licencēšanu saistībā ar attiecībām ar trešām valstīm un par tīklu, kura sliežu 

platums atšķiras no galvenā dzelzceļa tīkla Savienībā un kurš ir vai nu ģeogrāfiski atdalīts no 

Savienības vai atrodas tās perifērijā, nav pietiekams, un joprojām uzskata, ka direktīvas 

pamattekstā būtu vajadzējis paredzēt skaidrus noteikumus par iespēju piemērot ierobežojumus 

attiecībā uz dzelzceļa uzņēmumiem, kurus ar īpašuma daļām tieši vai netieši faktiski kontrolē 

trešā valsts vai trešās valsts valstspiederīgie. 

 

Neraugoties uz minētajām bažām, Latvija saprot, cik svarīgi ir virzīt uz priekšu vienotas Eiropas 

dzelzceļa telpas izveidi, tāpēc pauž atbalstu direktīvas galīgajai kompromisa redakcijai, tomēr 

aicinot Eiropas Komisiju minētās bažas ņemt vērā, sagatavojot turpmākus leģislatīvus aktus šajā 

jomā. 

 

Austrijas paziņojums iekļaušanai protokolā 

 

Austrija kopumā atbalsta ierosmi pārstrādāt pirmo dzelzceļa tiesību aktu kopumu, vienkāršojot 

regulējumu Eiropas dzelzceļa telpā. Austrijai ir ārkārtīgi nozīmīga dzelzceļa transporta 

konkurētspēja, kurš ir videi draudzīgāka alternatīva autotransportam.  
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Tāpēc Austrija kā daudzas citas dalībvalstis pilnībā atbalsta Eiropas mērķus attiecībā uz ETCS. 

Valsts līmenī to nepārprotami pierāda Austrijas plāns pārejai uz ETCS, kā arī – vēl uzskatāmāk – 

Austrijas atbalsta programma ritekļu aprīkošanai ar 2. līmeņa ETCS. Ar minēto ETCS atbalsta 

programmu, kura ir paziņota un sākta 2011. gadā, jau ir izveidots tiešs stimuls aprīkot ritekļus ar 

2. līmeņa ETCS, kura atbilst versijai atbilstīgi Komisijas Lēmumam 2008/386/EK. 

 

Ņemot to vērā, ir jāuzsver, ka noteikumu 32. panta 4. punktā var interpretēt tikai tādējādi, ka uz 

dalībvalstīm vai infrastruktūras pārvaldītājiem dalībvalstīs, kurās jau ir sākta atbalsta programma 

ritekļu aprīkošanai ar ETCS, neattiecas tāds pats pienākums diferenciēt maksu par dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu ETCS koridoros atbilstīgi Komisijas Lēmumam 2009/561/EK, kāds 

attiecas uz dalībvalstīm, kuras nav izveidojušas tiešus stimulus dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumiem aprīkot ritekļus ar ETCS. 

 

Kopumā Eiropas līmenī šai nozarei būtu jāparedz vien vispārēji noteikumi, un tas, kā tiek 

organizēta dzelzceļa nozare Eiropas mērķu sasniegšanai, būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Obligāta 

struktūru stingrāka nodalīšana, izņemot uzskaites un bilances nošķiršanu, izraisa nesamērīgu 

finansiālu un organizatorisku papildu slogu un rada nesamērīgu iejaukšanos dzelzceļa uzņēmumu 

ekonomiskajā neatkarībā, un Austrija to neatbalsta. 

Tāpēc Austrijai nav pieņemams arī 13. panta 3. un 6. punkta formulējums, un tā nevar atbalstīt šo 

leģislatīvo aktu. 

 

 

________________________ 


