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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

DIREKTĪVA 2008/…/EK

(... gada ...),

ar ko groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos (Dzelzceļu drošības 

direktīva)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2,

                                               

1 OV C 256, 27.10.2007., 39.lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav 

publicēts) un Padomes …Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas 
Parlamenta… Nostāja.
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tā kā:

(1) Lai turpinātu darbu dzelzceļa transporta pakalpojumu kopējā tirgus izveidošanā, Eiropas 

Parlaments un Padome pieņēma Direktīvu 2004/49/EK 1, ar ko noteica vienotus dzelzceļa 

drošību reglamentējošus noteikumus.

(2) Sākotnēji dzelzceļa ritekļu ekspluatācijas atļauju piešķiršanas procedūras bija noteiktas 

Padomes Direktīvā 96/48/EK (1996. gada 23. jūlijs) par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu 

sistēmas savstarpēju izmantojamību2 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2001/16/EK (2001. gada 19. marts) par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju 

izmantojamību3, attiecinot to uz jaunām vai modernizētām Kopienas dzelzceļu sistēmas 

daļām, kā arī Direktīvā 2004/49/EK attiecībā uz ritekļiem, kurus jau izmanto. Lai 

nodrošinātu labāku regulējumu un lai vienkāršotu un modernizētu Kopienas tiesību aktus, 

visi noteikumi, kuri saistīti ar dzelzceļa ritekļu ekspluatācijas atļauju piešķiršanu, būtu

jāiekļauj vienā tiesību aktā. Tāpēc būtu jāsvītro pašreizējais Direktīvas 2004/49/EK 

14. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/xxx/EK par dzelzceļu 

sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 4, turpmāk " Dzelzceļu savstarpējas 

izmantojamības direktīva", ar ko ir aizvietotas Direktīvas 96/48/EK un 2001/16/EK, būtu 

jāiekļauj jauns noteikums, kas attiecas uz jau ekspluatācijā esošo dzelzceļa ritekļu 

ekspluatācijas atļaujām.

                                               

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību 
Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali 
un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju 
grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp. Labota redakcija 
OV L 220, 21.6.2004., 16. lpp.

2 OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2007/32/EK (OV L 141, 2.6.2007., 63. lpp.).

3 OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2007/32/EK.

 OV: Lūdzu, ievietojiet direktīvas numuru un datumu.
4 Sk. šā Oficiālā Vēstneša …lpp.
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(3) Pēc tam, kad 2006. gada 1. jūlijā stājās spēkā jaunā 1999. gada Konvencija par 

starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), tika radīti jauni noteikumi attiecībā 

uz ritekļu izmantošanas līgumiem. Saskaņā ar tās CUV (Vienoti noteikumi par ritekļu 

izmantošanas līgumiem starptautiskajā dzelzceļu satiksmē) papildinājumu vagonu 

turētājiem vagoni vairs nav jāreģistrē kādā konkrētā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumā.

Iepriekšējo Regolamento Internazionale Veicoli (RIV) nolīgumu starp dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmumiem vairs nepiemēro un to daļēji aizstāj ar jaunu privātu un 

brīvprātīgu nolīgumu par vagonu izmantošanu (Vagonu izmantošanas vispārējais līgums, 

GCU) starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un vagonu turētājiem – tajā noteikts, ka 

vagonu turētāji atbild par savu vagonu tehnisko apkopi. Lai atspoguļotu šīs izmaiņas un 

palīdzētu īstenot Direktīvu 2004/49/EK, ciktāl tas attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumu drošības sertifikāciju, būtu jādefinē jēdzieni "turētājs" un "par tehnisko apkopi 

atbildīgā struktūra ", kā arī konkrētāk jānosaka attiecības starp šīm struktūrām un dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmumiem.

(4) Definīcijai "turētājs" vajadzētu būt pēc iespējas līdzīgākai definīcijai, kāda noteikta 

1999. gada COTIF konvencijā. Daudzas struktūras var noteikt par ritekļa turētājiem, 

piemēram, tas var būt īpašnieks, uzņēmums, kas gūst peļņu no vagonu parka izmantošanas, 

uzņēmums, kas iznomā vagonus Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmums, infrastruktūras pārvaldītājs, kas izmanto ritekļus, lai uzturētu 

infrastruktūru. Šīs struktūras pārvalda ritekli, lai Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un 

infrastruktūras pārvaldītāji to varētu izmantot kā transportlīdzekli. Lai nerastos šaubas, 

turētāju būtu skaidri jānorāda Valsts ritekļu reģistrā (VRR), kas paredzēts Dzelzceļu 

savstarpējas izmantojamības direktīvas 33. pantā.
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(5) Pirms ritekli nodod ekspluatācijā vai lieto tīklā, par tā tehnisko apkopi atbildīgajai 

struktūrai vajadzētu būt reģistrētai VRR. Turētājs un par tehnisko apkopi atbildīgā 

struktūra var būt viena un tā pati persona vai struktūra. Tomēr izņēmuma gadījumos, 

piemēram, ja ritekli pirmo reizi nodoti ekspluatācijā trešā valstī, ritekļi, kurus velk, lai tos 

nodotu ekspluatācijā citā tīkla vietā, vai ar kuriem veic īpašus transporta pakalpojumus, 

nav iespējams noteikt par tehnisko apkopi atbildīgo struktūru vai arī tas nav atbilstīgi. 

Šādos izņēmuma gadījumos attiecīgai valsts drošības iestādei būtu jāļauj iekļaut ritekļus 

tīklā, kurš ir tās kompetencē, nenosakot par šo ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūru.

(6) Ja par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra ir Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai 

infrastruktūras pārvaldītājs, tās drošības pārvaldes sistēmā ir iekļauta tehniskās apkopes 

sistēma, un nevienai no tām nav vajadzīga papildu sertifikācija. Ja par tehnisko apkopi 

atbildīgā struktūra nav Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai infrastruktūras pārvaldītājs, 

to var sertificēt saskaņā ar Eiropas Dzelzceļa aģentūras izstrādātu un Komisijas pieņemtu 

sistēmu. Minētai struktūrai izsniegtais sertifikāts garantētu, ka šīs direktīvas tehniskās 

apkopes prasības ir izpildītas attiecībā uz katru ritekli, kam šī struktūra veic tehnisko 

apkopi. Šim sertifikātam vajadzētu būt derīgam visā Kopienā.
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(7) Tehniskās apkopes prasības izstrādā saistībā ar Dzelzceļu savstarpējas izmantojamības 

direktīvu, jo īpaši saistībā ar daļu par "ritošā sastāva" savstarpējas izmantojamības 

tehniskajām specifikācijām (SITS). Šai direktīvai stājoties spēkā, jānodrošina saskaņa starp 

šīm SITS, un Komisijai būtu jāpieņem sertifikācijas prasības attiecībā uz struktūru, kas ir 

atbildīga par tehnisko apkopi. Komisija to veiks, vajadzības gadījumā grozot attiecīgās 

SITS, izmantojot procedūru, kas paredzēta Dzelzceļu savstarpējas izmantojamības 

direktīvā.

(8) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, attīstīt tālāk un uzlabot drošību uz Kopienas 

dzelzceļiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības 

mēroga dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 

minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(9) Pasākumi, kas nepieciešami Direktīvas 2004/49/EK īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar 

Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto 

ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību 1.

                                               

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK 
(OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
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(10) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pārskatīt un pielāgot Direktīvas 2004/49/EK pielikumus, 

pieņemt un pārskatīt vispārējās drošības metodes un kopējos drošības mērķus, kā arī 

noteikt sertifikācijas sistēmu tehniskās apkopes jomā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un 

kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/49/EK elementus, inter alia, papildinot to 

ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 

paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(11) Dalībvalstij, kurai nav dzelzceļu sistēmas un kura neparedz, ka tuvākajā nākotnē tai tāda

būs, būtu uzlikts nesamērīgs un nelietderīgs pienākums transponēt un īstenot šo direktīvu. 

Tādēļ šāda dalībvalsts visā laikposmā, kamēr tai nav dzelzceļu sistēmas, būtu jāatbrīvo no 

pienākuma transponēt un ieviest šo direktīvu.

(12) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 1 dalībvalstīm 

ieteikts izstrādāt savas tabulas gan pašu lietošanai, gan arī Kopienas vajadzībām, pēc 

iespējas labāk parādot atbilsmi starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un 

darīt tās pieejamas sabiedrībai.

(13) Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva Nr. 2004/49/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

                                               

1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
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1. pants

Grozījumi

Direktīvu 2004/49/EK ar šo groza šādi:

1) direktīvas 3. pantam pievieno šādas definīcijas:

"s) "turētājs" ir persona vai struktūra, kas ir ritekļa īpašniece vai kam ir tiesības to 

izmantot, kas izmanto ritekli kā transportlīdzekli un ir reģistrēts Valsts ritekļu 

reģistrā (VRR), kas paredzēts 33. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2008/xxx/EK par Kopienas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (*) (), 

turpmāk " Dzelzceļu savstarpējas izmantojamības direktīva";

t) "par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra" ir struktūra, kas ir atbildīga par ritekļa 

tehnisko apkopi un ir reģistrēta VRR;

u) "riteklis" ir dzelzceļa riteklis, kas pa dzelzceļa līnijām pārvietojas uz saviem riteņiem 

– ar vilci vai bez vilces. Riteklis sastāv no vienas vai vairākām strukturālām vai 

funkcionālām apakšsistēmām vai šādu apakšsistēmu daļām.

________

() OV L…";

2) direktīvas 4. panta 4. punktā terminu "vagonu turētājs" aizvieto ar terminu "turētājs";

                                               

 OV: Lūdzu, ievietojiet direktīvas numuru un datumu. 
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3) direktīvas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Līdz 2009. gada 30. aprīlim I pielikumu pārskata, jo īpaši lai iekļautu vienotas 

kopīgo drošības indikatoru definīcijas un vienotas metodes nelaimes gadījumos 

radušos zaudējumu aprēķināšanai. Šo pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu

nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 

procedūru, kas minēta 27. panta 2.a punktā.";

4) direktīvas 6. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

"1. Līdz 2008. gada 30. aprīlim Komisija pieņem pirmo kopīgo drošības metožu 

kopumu, kurā ietilpst vismaz 3. punkta a) apakšpunktā minētās metodes. Tās 

publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Komisija līdz 2010. gada 30. aprīlim pieņem otro kopīgo drošības metožu 

kopumu, kurā ietilpst pārējās 3. punktā minētās metodes. Tās publicē Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 

papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta

27. panta 2.a punktā.";
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b) panta 3.punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) metodes, ciktāl uz tām neattiecas SITS, pēc kurām pārbaudīt, ka dzelzceļa 

sistēma darbojas un tiek uzturēta, ievērojot attiecīgās būtiskās prasības.";

c) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Kopīgās drošības metodes regulāri pārskata, ņemot vērā to izmantošanā gūto 

pieredzi, kā arī vispārējo dzelzceļa drošības pilnveidošanos un 4. panta 

1. punktā noteiktos pienākumus dalībvalstīm. Šo pasākumu, kas paredzēts, lai 

grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia, to papildinot, pieņem

saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta 27. panta 2.a punktā.";

5) direktīvas 7. pantu groza šādi:

a) panta 3. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"Pirmo kopīgo drošības mērķu kopuma projektu pamatā ir dalībvalstu esošie mērķi 

un drošības raksturlielumi, un tie nodrošina, ka nevienas dalībvalsts dzelzceļu 

sistēmā esošie raksturlielumi netiek samazināti. Komisija tos pieņem līdz 2009. gada 

30. aprīlim, un tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šo pasākumu, kas 

paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia, to papildinot, 

pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta 27. panta 2.a punktā.
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Otru kopīgo drošības mērķu kopuma projektu pieņem, pamatojoties uz pieredzi, kas 

gūta no pirmā kopīgo drošības mērķu kopuma un to īstenošanas. Tie raksturo 

prioritāšu jomas, kurās drošība vēl jāpaaugstina. Komisija tos pieņem līdz 2011. gada 

30. aprīlim un tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pasākumu, kas 

paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem

saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta 27. panta 2.a punktā.";

b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Kopīgos drošības mērķus regulāri pārskata, ņemot vērā dzelzceļu drošības 

vispārējo pilnveidošanos. Šo pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu nebūtiskus

šīs direktīvas elementus, inter alia, to papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo 

kontroles procedūru, kas minēta 27. panta 2.a punktā.";

6) direktīvas 10. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"Drošības sertifikāts paredzēts, lai apliecinātu to, ka dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmums ir izveidojis savu drošības pārvaldības sistēmu un spēj ievērot SITS un

citos atbilstīgos Kopienas tiesību aktos un valstu drošības noteikumos paredzētās 

prasības, lai kontrolētu riska faktorus un droši tīklā sniegtu pārvadājumu 

pakalpojumus.";
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b) panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

"b) sertifikāts, kas apliecina, ka ir pieņemami noteikumi, ko dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmums pieņēmis īpašu prasību ievērošanai un kas vajadzīgi attiecīgā tīkla 

drošai ekspluatācijai. Šajās prasībās var ietvert SITS un valsts drošības 

noteikumu piemērošanu, tostarp tīkla darbības noteikumus, personāla 

sertifikātu atzīšanu un dzelzceļa uzņēmumu izmantojamo ritekļu ekspluatācijas 

atļauju. Sertificēšanas pamatā ir dokumentācija, ko dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmums iesniedz saskaņā ar IV pielikumu.";

7) direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"14. pants

Ritekļu tehniskā apkope

1. Pirms katra ritekļa nodošanas ekspluatācijā vai izmantošanas tīklā tam nosaka par tā 

tehnisko apkopi atbildīgo struktūru– un šo struktūru saskaņā ar Dzelzceļu 

savstarpējas izmantojamības direktīvas 33. pantu reģistrē VRR.

2. Attiecīgās valsts drošības iestādes izņēmuma gadījumos un tikai to attiecīgos tīklos 

var pieņemt lēmumu veikt atkāpi no 1. punktā paredzētās prasības.
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3. Neskarot 4. pantā minēto Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras 

pārvaldītāju atbildību, par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra, izmantojot tehniskās 

apkopes sistēmu, nodrošina ritekļu drošu darbību.

4. Ja par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra ir Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai 

infrastruktūras pārvaldītājs, 3. punktā minēto sistēmu izveido, izmantojot 9. pantā 

izklāstīto drošības pārvaldes sistēmu.

5. Ja par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra nav Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai 

infrastruktūras pārvaldītājs, to var sertificēt, ievērojot 6. punktu.

6. Pamatojoties uz Aģentūras ieteikumu, Komisija līdz … pieņem pasākumu, ar ko 

izveido par tehnisko apkopi atbildīgās struktūras sertifikāciju jo īpaši saistībā ar šīs 

struktūras tehniskās apkopes sistēmu. Šo pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu

nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo 

kontroles procedūru, kas minēta 27. panta 2.a punktā. Minētajā pasākumā iekļauj 

sertifikācijas prasības par tehnisko apkopi atbildīgajai struktūrai, pamatojoties uz tās 

tehniskās apkopes sistēmas apstiprināšanu, sertifikāta formātu un derīguma termiņu, 

kā arī struktūru vai struktūras, kas ir atbildīgas par tā izdošanu, kā arī pārbaudes, kas 

vajadzīgas, lai sertifikācijas sistēma darbotos.

                                               

 Viens gads pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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7. Saskaņā ar 6. punktu izsniegtie sertifikāti apliecina atbilstību 3. punktā minētajām 

prasībām, un tie ir derīgi visā Kopienas teritorijā. Ja par tehnisko apkopi atbildīgā 

struktūra nav sertificēta, Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai infrastruktūras 

pārvaldītājs ar 9. pantā paredzētās drošības pārvaldes sistēmas palīdzību nodrošina, 

ka atbilstīgi piemēro visas attiecīgās tehniskās apkopes procedūras.";

8) direktīvas 16. panta 2. punktu groza šādi:

a) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"a) atļauju piešķiršana nodot ekspluatācijā strukturālās apakšsistēmas, kas veido 

dzelzceļu sistēmu, saskaņā ar Dzelzceļu savstarpējas izmantojamības direktīvas

15. pantu, un to ekspluatācijas un uzturēšanas atbilstības pārbaude saskaņā ar 

attiecīgajām būtiskajām prasībām;";

b) punkta b) apakšpunktu svītro;

c) punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"g) kontrole par to, ka riteklis ir reģistrēts noteiktajā kārtībā VRR un ka ar drošību 

saistītā informācija tajā ir pareiza un tiek atjaunināta;";
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9) direktīvas 18. pantam pievieno šādu apakšpunktu:

"e) atkāpes, par kurām nolemts saskaņā ar 14. panta 2. punktu";

10) direktīvas 26. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"26. pants

Pielikumu pielāgošana

Pielikumus pielāgo, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šo pasākumu, kas paredzēts, 

lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo 

kontroles procedūru, kas minēta 27. panta 2.a punktā.";

10) direktīvas 27. pantu groza šādi:

a) iekļauj šādu punktu:

"2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 

4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.";

b) panta 4. punktu svītro;

12) direktīvas II pielikuma 3. punktu svītro.
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2. pants

Īstenošana un transponēšana

1. Līdz …* dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību 

aktu noteikumus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī 

šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt 

šādas atsauces.

Pienākums transponēt un ieviest šo direktīvu neattiecas uz Kipras Republiku un Maltas 

Republiku, kamēr to teritorijā nav izveidota dzelzceļu sistēma.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās 

pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī.

                                               

* 24 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I. Ievads

Komisija 2006. gada 13. decembrī iesniedza trīs tiesību aktu priekšlikumus, kuru galvenais mērķis 

ir atvieglināt dzelzceļa transportlīdzekļu kustību Eiropas Savienībā:

 priekšlikumu Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos 1

(turpmāk – Dzelzceļu drošības direktīva);

 priekšlikumu Direktīvai par Kopienas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību2

(turpmāk –Dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības direktīva);

 priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 

izveidošanu 3 (turpmāk – Aģentūras regula).

Eiropas Parlaments 2007. gada 29. novembrī pieņēma atzinumu pirmajā lasījumā.

Padome 2008. gada 3. martā pieņems Kopējo nostāju. Padome savā darbā ņēma vērā arī 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 4. Reģionu komiteja nolēma par minētajiem 

priekšlikumiem nesniegt atzinumu.

II. Kopējās nostājas analīze

1. Vispārējs apskats

Lai dzelzceļš kļūtu par izšķirošu elementu attiecībā uz ilgtspējīgu mobilitāti Eiropas Savienībā, 

Padome cenšas pakāpeniski attīstīt integrētu Eiropas dzelzceļa telpu. Šajā sakarā Padome uzskata, 

ka trīs tiesību aktu priekšlikumi, ar kuriem attiecībā uz parasto un ātrgaitas dzelzceļu sistēmu 

pārstrādā savstarpējas izmantojamības direktīvas un groza Dzelzceļu drošības direktīvu un 

Aģentūras regulu, var ievērojami uzlabot Eiropas dzelzceļa regulatīvās sistēmas tehnisko daļu.

                                               
1 OV C 126, 7.6.2007., 7. lpp.
2 OV C 126, 7.6.2007., 7. lpp.
3 OV C 126, 7.6.2007., 7. lpp.
4 OV C 256, 27.10.2007., 39. lpp.
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Trīs priekšlikumos tiek samazināti pašreizējie šķēršļi, kas kavē dzelzceļa transportlīdzekļu brīvu 

kustību Eiropas dzelzceļa tīklā, tādējādi atvieglinot dzelzceļa transportlīdzekļu ekspluatācijas 

atļauju savstarpēju izmantojamību starp dalībvalstīm.

Padome un Parlaments panāca vienošanos pirmajā lasījumā attiecībā uz priekšlikumu Dzelzceļu 

sistēmas savstarpējas izmantojamības direktīvai, tāpēc Padome var pieņemt ierosināto un grozīto 

tiesību aktu. Padome un Parlaments pirmajā lasījumā tomēr nevarēja saskaņot savas pieejas 

attiecībā uz priekšlikumiem, ar ko groza Dzelzceļu drošības direktīvu un Aģentūras regulu. Padome 

attiecīgi pieņēma Kopējo nostāju par abiem priekšlikumiem, ņemot vērā grozījumus, ko Parlaments 

pieņēma pirmā lasījuma atzinumā.

2. Galvenie politikas jautājumi

Trīs galvenās izmaiņas, ko Padome veica Komisijas priekšlikumā, ir izklāstītas turpmāk. Padome 

paredzēja arī izņēmumu Kiprai un Maltai.

2.1 Visu atļaujas izsniegšanas procedūru noteikumu iekļaušana vienā tiesību aktā

Pašlaik spēkā esošajos tiesību aktos – Dzelzceļu drošības direktīvā un Dzelzceļu sistēmas 

savstarpējas izmantojamības direktīvās – ir noteikumi par dzelzceļa transportlīdzekļu 

ekspluatācijas atļauju izsniegšanas procedūrām. Direktīvās par savstarpēju izmantojamību 

pievēršas jaunām vai modernizētām Kopienas dzelzceļa sistēmas daļām, savukārt Dzelzceļu 

drošības direktīva attiecas uz dzelzceļa transportlīdzekļiem, kurus jau izmanto. Lai 

nodrošinātu labāku regulējumu un lai vienkāršotu Kopienas tiesību aktus, Padome visus 

noteikumus, kuri saistīti ar dzelzceļa transportlīdzekļu ekspluatācijas atļauju izsniegšanu, 

iekļauj vienā tiesību aktā. Turklāt, līdzšinējo, bet grozīto 14. pantu, jauno 14.a pantu un jauno 

pielikumu priekšlikumā, ar ko groza Dzelzceļu drošības direktīvu, pārvietoja uz pārstrādāto 

Dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības direktīvu. Parlaments, veicot Dzelzceļu 

sistēmas savstarpējas izmantojamības direktīvas pirmo lasījumu, piekrita minētajam 

pārvietojumam.  Padome attiecīgi var pilnībā pieņemt 20., 26. un 27. grozījumu. Padome var 

arī principā piekrist 18. grozījumam, uzskatot, ka sakarā ar pārvietojumu likumdevējs var 

grozītajā Dzelzceļu drošības direktīvā atturēties veikt jebkādas atsauces uz atļaujas 

izsniegšanas procedūrām. 
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2.2 Pienākumu un atbildības noteikšana attiecībā uz apsaimniekošanu

Sakarā ar to, ka 2006. gada 1. jūlijā stājās spēkā jaunā 1999. gada Konvencija par 

starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), transportlīdzekļu apsaimniekotājiem 

vairs nav pienākums vagonus reģistrēt

kādā konkrētā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumā. Saistībā ar minēto un lai dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmumi varētu nodrošināt tīkla ekspluatācijas drošību, Padome nosaka jaunu 

pienākumu un atbildības sadali attiecībā uz apsaimniekošanu.  Padome arī ierosina jēdziena 

"apsaimniekotājs" jaunu nozīmi un iekļauj jēdzienu "par apsaimniekošanu atbildīga 

struktūra".

Nosakot to, ka apsaimniekotāja pienākums ir tādā statusā reģistrēties Valsts transportlīdzekļu 

reģistrā, Padome izveido skaidru saikni starp apsaimniekotāju un tā transportlīdzekli, to pēc 

iespējas tuvinot COTIF sniegtajam terminam "apsaimniekotājs". Padome var pilnībā pieņemt 

8. grozījumu, par ko Padome un Parlaments vienojās attiecībā uz apsaimniekotāja definīciju. 

Būtu principā jāpieņem arī 9. grozījums, kurš iekļauts, lai piemērotu konkrēto terminoloģiju.

Kopējā nostājā ir noteikts, ka par apsaimniekošanu atbildīgā struktūra, nodrošina – izmantojot 

apsaimniekošanas sistēmu – dzelzceļa transportlīdzekļu drošu darbību. Tādējādi, attiecībā uz 

katru transportlīdzekli, pirms to nodod ekspluatācijā vai lieto tīklā, ir jānozīmē struktūra, kas 

ir atbildīga par tā apsaimniekošanu. Turklāt visas par apsaimniekošanu atbildīgās struktūrās ir 

jāreģistrē Valsts transportlīdzekļu reģistrā. Vienīgi izņēmuma gadījumos un attiecībā uz tās

kompetencē esošo tīklu Valsts drošības iestāde var neievērot pienākumu – nozīmēt struktūru, 

kas ir atbildīga par transportlīdzekļa apsaimniekošanu. Iestādei ir minētās atkāpes jāpublicē 

ikgada ziņojumā. Padomes mērķis ir, izmantojot minēto sistēmu, dot iespēju dzelzceļa 

pakalpojumu uzņēmumiem un infrastruktūras apsaimniekotājiem viegli noteikt, kas ir 

atbildīgs par to transportlīdzekļu apsaimniekošanu, kurus viņi izmanto.
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2.3 Apsaimniekošanas struktūras sertifikācijas sistēma

Lai Valsts drošības iestādes un transporta ķēdes dalībnieki būtu pārliecināti, ka vagonu 

apsaimniekošanu efektīvi uzrauga, Padome nolēma pastiprināt Komisijas priekšlikuma 

noteikumus par apsaimniekošanas struktūras sertifikācijas sistēmu. Komisija ierosināja, ka 

vajadzības gadījumā būtu jāizveido apsaimniekotājiem paredzēta apsaimniekošanas struktūras 

sertifikācijas sistēma. Padome turpretī vienojās par noteikumu, ar kuru nosaka Komisijai 

pienākumu, vēlākais gadu pēc grozītās Dzelzceļu drošības direktīvas stāšanās spēkā, pieņemt 

pasākumu, ar ko izveido par apsaimniekošanu atbildīgo struktūru sertifikācijas kārtību 

attiecībā uz to apsaimniekošanas sistēmu. Gan Komisijas priekšlikumā, gan Padomes Kopējā 

nostājā paredzēts, ka sertifikācijas sistēma balstās uz Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieteikumu. 

Padome nodrošina, ka izsniegtie sertifikāti būs derīgi visā Kopienā un ka tie būs kā garantija, 

ka sertificētā struktūra atbilst Dzelzceļu drošības direktīvā noteiktajām apsaimniekošanas 

prasībām attiecībā uz katru transportlīdzekli, par ko tā ir atbildīga.

Struktūras, kas ir atbildīgas par apsaimniekošanu, šajā sertifikācijas sistēmā var piedalīties 

brīvprātīgi. Visbeidzot, lai precizētu to, ka attiecībā uz dzelzceļa pakalpojumu uzņēmumiem 

un infrastruktūras apsaimniekotājiem nav noteiktas jaunas prasības, Padome norāda, ka 

apsaimniekošanas sistēma ir iekļauta drošības pārvaldes sistēmā, kas dzelzceļa pakalpojumu 

uzņēmumiem un infrastruktūras apsaimniekotājiem bija jau jāizveido saskaņā ar pašreizējo 

Dzelzceļu drošības direktīvu. 

Parlaments 21. grozījumā ierosina dzelzceļa transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu, kas 

divos aspektos atšķiras no Padomes noteiktās sistēmas. Pirmkārt, tur, kur Padome – saskaņā 

ar Komisijas Lēmumu (2006. gada 28. jūlijs) par savstarpējas izmantojamības tehniskām 

specifikācijām (SITS) un Komisijas Lēmumu (2007. gada 9. novembris) par Valsts 

transportlīdzekļu reģistra (VTR) kopējām specifikācijām – ievieš jēdzienu "struktūra, kas ir 

atbildīga par apsaimniekošanu", Parlaments nosaka, ka apsaimniekotājs ir tieši atbildīgs par 

transportlīdzekļa apsaimniekošanu. Otrkārt, Parlaments prasa obligātu apsaimniekošanas 

struktūras sertifikācijas sistēmu, bet Padome – saskaņā ar Eiropas Dzelzceļa aģentūras 

izklāstīto vispārējo pieeju – paredz brīvprātīgu sistēmu.
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Padome nevar pieņemt 21. grozījumu trīs iemeslu dēļ. Pirmais – ja atbildību par 

transportlīdzekļa apsaimniekošanu uzliek apsaimniekotājam, tas ir pretrunā ar dzelzceļa 

pakalpojumu uzņēmumu un infrastruktūras apsaimniekotāju vispārējo atbildību par 

pārvadājumu drošu veikšanu, kas ir paredzēta citos svarīgos Dzelzceļu drošības direktīvas 

noteikumos, konkrēti 4. pantā.  Otrais iemesls – Padome uzskata, ka obligāta piedalīšanās 

apsaimniekošanas sistēmā ne vienmēr ir piemērota un ka tā varētu izraisīt nevajadzīgas 

administratīvas izmaksas, piemēram, attiecībā uz vagoniem, kas ierodas no trešām valstīm, 

vai tādiem transportlīdzekļiem kā lokomotīves un pasažieru vagoni. Trešais iemesls –

Padomei ir bažas, ka, nosakot apsaimniekotāju atbildību par transportlīdzekļa 

apsaimniekošanu, kam vajadzīgas konkrētas zināšanas, tiktu apgrūtināta viņu saimnieciskā 

darbība. 

2.4 Izņēmuma noteikšana attiecībā uz Kipru un Maltu

Tā kā Kiprai un Maltai nav dzelzceļa sistēmas, Padome paredz Kopējā nostājā izņēmumu 

attiecībā uz grozītās Dzelzceļu drošības direktīvas transponēšanu un īstenošanu tik ilgi, kamēr 

to attiecīgajā teritorijā neizveidos dzelzceļa sistēmu.

III. Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi

Padomes attieksme pret 8., 9., 18., 20., 21., 26. un 27. grozījumu ir izklāstīta iepriekš saistībā ar 

galvenajiem jautājumiem.

Padome var pilnībā pieņemt 2. grozījumu par atbilstības tabulām. Principā ir pieņemams arī 16. un 

17. grozījums par labojumiem atsevišķas valodas tekstā. Tomēr juridisku un tehnisku iemeslu dēļ 

Padome nevar pieņemt šādus grozījumus:

 3. grozījumu, jo darba ņēmēju drošības un veselības nodrošināšanas mērķi ir ārpus Komisijas 

priekšlikuma darbības jomas;
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 savstarpēji saistītos 4.-7. grozījumu, jo ierosinātā "valsts drošības noteikumu" definīcija nav 

saderīga ar Dzelzceļu drošības direktīvas II pielikumu, kurā ir dots valsts drošības noteikumu 

apraksts, un tāpēc, ka jēdziens "būtiskas prasības" ir lietots ļoti līdzīgā nozīmē;

 14. grozījumu, jo Padome joprojām uzskata, ka diskusijas par kopīgiem drošības mērķiem jau

notika, pieņemot Dzelzceļu drošības direktīvu, un tās nevajadzētu atsākt.  Turklāt Padome 

ņem vērā, ka, pamatojoties uz Aģentūras direktīvas 6. panta 4. punktu, Eiropas Dzelzceļa 

aģentūras ieteikumos, tostarp attiecībā uz kopīgiem drošības mērķiem, jau ir prasīta sīka 

izmaksu un ieguvumu analīze;

 19. grozījumu, jo tas neatbilst Kopējās nostājas struktūrai;

 22. grozījumu, kas attiecas uz jautājumu – kam būtu jādod tiesības prasīt Eiropas Dzelzceļa 

aģentūras tehnisku atzinumu. Tā vairs nebūtu bijusi problemātiska lieta, jo saistībā ar 

Dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības direktīvu Padome un Parlaments panāca 

vienošanos minētajā jautājumā;

 1., 10., 11., 12., 13., 15., 23., 24. un 25. grozījumu par komitoloģijas procedūru, kurā 

Parlaments iekļauj ārkārtas procedūru attiecībā uz vairākiem pasākumiem. Tā kā minētie 

pasākumi ir vispārēji un ir paredzēti Dzelzceļu drošības direktīvas nebūtisko elementu 

grozīšanai vai tās papildināšanai, Padome vienojās ar Komisiju un Parlamentu, ka attiecībā uz 

šiem pasākumiem Parlaments būtu jāiesaista, piemērojot regulatīvu kontroles procedūru.  

Tomēr ārkārtas procedūru piemērošanas iespēja liekas pārmērīga un nepiemērota, jo visi 

minētie pasākumi jau ir saistīti ar konkrētu termiņu vai arī tie ir regulāri jāpārskata.
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IV. Secinājums

Trīs tiesību aktu priekšlikumi par savstarpēju izmantojamību, drošību un Eiropas Dzelzceļa 

aģentūru, kuru mērķis ir atvieglināt dzelzceļa transportlīdzekļu kustību Eiropas Savienībā, ir 

nozīmīgs ieguldījums Eiropas dzelzceļa telpas turpmākās integrācijas procesā. Padome un 

Parlaments jau ir guvuši nozīmīgus panākumus attiecībā uz trim priekšlikumiem, jo īpaši panākot 

vienošanos pirmajā lasījumā attiecībā uz Dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības direktīvu. 

Tas ir stabils pamats, lai, uz tā balstoties, abas likumdošanas iestādes otrā lasījuma diskusiju laikā 

rastu kompromisa risinājumus attiecībā uz priekšlikumiem, ar ko groza Dzelzceļu drošības direktīvu 

un Dzelzceļa aģentūras izveidošanas regulu.

__________________
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Briselē, 7.3.2008 
COM(2008) 137, galīgā redakcija 

2006/0272 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz tādas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
pieņemšanu, ar kuru groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos 
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2006/0272 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz tādas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
pieņemšanu, ar kuru groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kurā priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei (dokuments COM(2006) 784, galīgā redakcija — 
2006/0272 COD): 

13.12.2006. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 11.07.2007. 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 29.11.2007. 

Kopējās nostājas (ar vienprātīgu lēmumu) pieņemšanas datums: 03.03.2008. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Eiropas Komisija 2006. gada 13. decembrī pieņēma vairākus pasākumus, kuriem jāveicina 
dzelzceļa nozares atjaunošanās, novēršot šķēršļus vilcienu kustībai Eiropas dzelzceļa tīklā.  

Komisijas iniciatīvai ir divi galvenie iemesli: 

– atvieglot vilcienu brīvu kustību Eiropas Savienībā, izmantojot pārskatāmāku un efektīvāku 
procedūru attiecībā uz lokomotīvju nodošanu ekspluatācijā; 

– vienkāršot normatīvo vidi, konsolidējot un apvienojot direktīvas par dzelzceļu savstarpējo 
izmantojamību.  

Viens no šiem pasākumiem paredz veikt grozījumus Direktīvā 2004/49/EK par drošību 
Kopienas dzelzceļos. Iesniedzot šo priekšlikumu, Komisijai bija trīs mērķi: 

– ieviest savstarpējas atzīšanas principu attiecībā uz vienā dalībvalstī izdotām ekspluatācijas 
atļaujām. Saskaņā ar šo principu ritošajam sastāvam, kuram jau ir izdota ekspluatācijas 
atļauja vienā dalībvalstī, būs jāpieprasa papildu atļauja citā dalībvalstī tikai tad, ja runa ir 
par valsts papildu prasībām, kuras attiecas, piemēram, uz vietējā tīkla īpatnībām; 

– aģentūras atbildības jomas paplašināšana, lai tā varētu veikt valstu dažādo procedūru un 
spēkā esošo tehnisko noteikumu uzskaiti un izveidot un atjaunināt (papildinot) to prasību 
sarakstu, kas ir pārbaudāmas jeb verificējamas tikai vienu reizi, jo tās ir vai nu starptautiski 
atzītas vai arī tās var uzskatīt par līdzvērtīgām;  

– sadarbības precizēšana attiecībā uz dzelzceļa uzņēmumu un struktūru, kas atbild par 
uzturēšanu.. Jaunās Konvencijas par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF 
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1999) stāšanās spēkā izraisījusi jaunus noteikumus transporta līdzekļu izmantošanas 
līgumu jomā. Tāpēc tiek ierosināts definēt jēdzienu „vagonu apsaimniekotājs” un precizēt 
sadarbību starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un apsaimniekotājiem, jo īpaši 
uzturēšanas jomā.  

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Trīs institūcijas intensīvi sadarbojās, lai atvieglotu drīzu vienošanos šīs lietas pirmajā 
lasījumā. Tomēr Eiropas Parlamenta pieprasījumu dēļ tas nebija iespējams, galvenokārt 
attiecībā uz dzelzceļa uzņēmumu un transporta līdzekļu apsaimniekotāju sadarbību 
uzturēšanas jomā.  

Padomes vienprātīgi pieņemtā kopējā nostāja neapdraud Komisijas priekšlikumā izklāstītos 
galvenos mērķus un tā pamatdomu.  

Turklāt Padomes kopējā nostājā jau ir iekļauti daži grozījumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments, un tā nodrošina vajadzīgo saskanību ar pārstrādātajām direktīvām par dzelzceļa 
savstarpējo izmantojamību (priekšlikums COM(2006)783, galīgā redakcija — 
2006/273 (COD)), par ko pirmajā lasījumā panākta vienošanās. Jo īpaši tika panākta 
vienošanās par to, ka dzelzceļu drošības direktīvas 14. panta (kā arī jaunā 14.a panta) saturs 
tiek iekļauts jaunajā direktīvā par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību, lai vienā tiesību aktā 
apkopotu visas procedūras, kas attiecas uz dzelzceļa transportlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā. 

4. DETALIZĒTAS KOMISIJAS PIEZĪMES 

4.1. Komisijas pieņemtie un kopējā nostājā pilnībā vai daļēji iekļautie Eiropas 
Parlamenta ierosinātie grozījumi 

2., 9., 19., 20., 24., 25., 26. un 27. grozījums, kas izsaka skaidrāk, precizē vai papildina 
Komisijas priekšlikumu.  

1., 10., 11., 12., 13., 15. un 23. grozījums jāpielāgo standarta terminoloģijai, kāda lietota 
Padomes Lēmumā 2006/512/EK, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.  

8. grozījums — atsauce uz valsts ritekļu reģistru NVR saskan ar Komisijas 2007. gada 
9. novembra lēmumu par NVR1. Tomēr Padome savā kopējā nostājā šo definīciju grozīja, lai 
tā atbilstu jaunajam pantam par transportlīdzekļu uzturēšanu.  

18. grozījuma pirmais punkts vairs nav vajadzīgs, jo tika panākta vienošanās par 14. panta 
satura iekļaušanu jaunajā direktīvā par dzelzceļu savstarpējo izmantojamību. 

4.2. Komisijas noraidītie un kopējā nostājā pilnībā vai daļēji neiekļautie Eiropas 
Parlamenta ierosinātie grozījumi 

3. grozījums, jo pašreiz spēkā esošās direktīvas 14. apsvērumā jau ir norāde par saistību starp 
savstarpējās izmantojamības direktīvu un Direktīvu 89/391/EEK (pasākumu ieviešana, lai 

                                                 
1 OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp. 
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uzlabotu strādājošo drošību un veselības aizsardzību darbavietās, un īpašu noteikumu 
noteikšana, lai darbiniekiem mazinātu dzelzceļa transporta radītu risku). 

4., 5., 6. un 7. grozījums, jo nebūtu lietderīgi grozīt sākotnējo „valsts drošības noteikumu” 
definīciju, kas iekļauta Direktīvā 2004/49/EK par dzelzceļu drošību, kuru dalībvalstis nesen 
transponējušas. Šī definīcija nekad nav izraisījusi iesaistīto dalībnieku iebildumus. Ne visi 
valstu drošības noteikumi attiecas uz būtiskām direktīvu prasībām dzelzceļu savstarpējās 
izmantojamības jomā. Daži, piemēram, attiecas uz vidi.  

14. grozījums. Par kopīgiem drošības mērķiem (OSC) un to noteikšanas procedūru vienojās 
2004. gadā. Darbs ir jau ievērojami pavirzījies uz priekšu, un procesa gaitā nebūtu lietderīgi 
mainīt tā pamatā esošos pieņēmumus. Savukārt, izmaksu un guvumu analīze jau ir paredzēta 
sākotnējās direktīvas 6. panta 4. punktā. 

16. un 17. grozījums, kuros dota atsauce uz augstāku drošības pakāpi un kuriem Padomes 
kopējā nostājā izstrādāts formulējums, kas vairāk atbilst direktīvas pārējai daļai.  

22. grozījums paredz iespēju pieprasīt Dzelzceļa aģentūrai tehnisko atzinumu, ja drošības 
iestāde pieņēmusi negatīvu lēmumu par drošības sertifikātu vai drošības atļauju izsniegšanu, 
jo tas nav ietverts Komisijas priekšlikumā noteiktajos mērķos. 

4.3. Komisijas pieņemtie, bet kopējā nostājā pilnībā vai daļēji neiekļautie Eiropas 
Parlamenta ierosinātie grozījumi 

21. grozījums, ko Komisija principā pieņēmusi. Tomēr kopējās nostājas teksts pamatojas uz 
jēdzienu „uzņēmums, kas atbildīgs par uzturēšanu”, kas tagad iekļauts jaunajos Kopienas 
reglamentējošajos noteikumos (tas definēts vagonu savstarpējās izmantojamības specifikācijā2 
un lēmumā par iepriekš minēto valsts ritekļu reģistru). Turklāt īpašnieku obligātā vai 
brīvprātīgā sertifikācijas sistēma nebūtu jānosaka direktīvā, bet gan pēc ietekmes izpētes, kas 
jāveic aģentūrai.  

5. SECINĀJUMS 

Komisija uzskata, ka Padomes kopējā nostāja, kas ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemta 
2008. gada 3. martā, sader ar Komisijas priekšlikuma galvenajiem mērķiem un pamatdomu, 
un tāpēc var to atbalstīt. 

                                                 
2 OV L 344, 8.12.2006., 1. lpp. 
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