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Temats: Eiropas dzelzceļa drošības veicināšanas pasākumi 

Eiropa nesen ir piedzīvojusi vairākus teroristu uzbrukumus vai uzbrukumu mēģinājumus dažādās 
dalībvalstīs. 2015. gada 29. augustā notika Vācijas, Itālijas, Spānijas, Luksemburgas, Beļģijas, 
Nīderlandes, Apvienotās Karalistes un Šveices ministru, Eiropas Komisijas transporta lietu komisāres 
un Eiropas Komisijas iekšlietu komisāres tikšanās, kurā apsprieda iespējamās dzelzceļa drošības 
nostiprināšanas un veicināšanas iniciatīvas: daudznacionālas policijas vienības, kuru uzdevums būtu 
garantēt drošību vilcienos, vizuālās pārbaudes un bagāžas kontroles pasākumi, tādu starptautisko 
vilcienu reisu biļešu vispārēju ieviešanu, kurās norādīti pasažieru vārdi, videonovērošanas 
sistemātiska izmantošana utt. Pagaidām tās nav materializējušās kā konkrēti Eiropas līmeņa 
pasākumi. 

Francijas iestādes tajā pašā laikā ir īstenojušas vairākus pasākumus nolūkā risināt steidzamo 
vajadzību uzlabot drošību Thalys vilcienos, tādējādi pierādot, ka šādus pasākumus ir iespējams 
ieviest: arkveida metāla detektoru uzstādīšana, SNCF drošības dienesta (SUGE) darbinieku pilnvaru 
nostiprināšana un nejaušas identitātes pārbaudes. Šie pasākumi ir tikai sākums, un tie nekļūs pilnībā 
iedarbīgi, kamēr tos neīstenos starptautiskā līmenī. 

Pagaidām dzelzceļa drošības jomā Komisija pievērš uzmanību vandālismam un parastiem 
noziedzīgiem nodarījumiem. Kad Komisija ieviesīs visaptverošu drošības pasākumu paketi, lai vērstos 
arī pret teroristu radīto apdraudējumu? 

Transports pēc būtības nepārprotami ir starptautiska nozare, tāpēc ir būtiski panākt koordinētu ES 
pieeju drošības standartiem. Ir svarīgi arī pilnībā izmantot jau esošos instrumentus, piemēram, ļoti 
noderīgo Eiropas dzelzceļa policijas dienestu tīklu (RAILPOL). Kā RAILPOL darbs var kļūt par pamatu 
kopīgai Eiropas pieejai drošības jomā? Šķiet, ka sauszemes transporta drošības ekspertu grupa 
(LANDSEC) varētu strādāt efektīvāk: vai Komisija gribētu veikt pienācīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šī ekspertu grupa rīkotu sanāksmes biežāk un pievērstos dzelzceļa drošībai? Kā 
Komisija plāno izveidot un piemērot saskaņotus dzelzceļa drošības standartus Eiropas Savienībā? Vai 
Komisija šajā sakarībā apsver iespēju izveidot īpašu aģentūru? 
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