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ĪSS PAMATOJUMS

Ikviens Eiropas pilsonis ir iesaistīts ceļu satiksmē un izmanto tās infrastruktūru vai nu tiešā, 
vai netiešā veidā. Tāpēc katram pilsonim ir tiesības justies droši, kad vien viņš vai viņa 
izmanto ceļu infrastruktūru. No visiem ceļu lietotājiem vismazāk aizsargātas ir visaugstākā 
riska grupas. Tas ietver gājējus, riteņbraucējus, motociklu vadītājus un citas grupas. Ir ļoti 
būtiski pilnībā ievērot viņu intereses, veicot visu infrastruktūras būvniecību un novērtēšanu.

Ir panākts liels progress attiecībā uz transportlīdzekļu drošību. Avārijas gadījumā automašīnu 
pasažieriem ir daudz mazāks nāves vai ievainojumu risks nekā pirms desmit gadiem. Tāpēc 
nākamajam solim jābūt risku samazināšanai arī augsta riska ceļa lietotājiem. Ceļa lietotāju 
dažādu kategoriju nodalīšana satiksmē varētu būt svarīga darbība, un tā ir jāapsver.

Īpaši svarīgi ir samazināt augsta riska ceļa lietotāju riskus visās dalībvalstīs. Dažās valstīs ir 
augsta līmeņa drošība, kamēr citās trūkst svarīgo drošības pasākumu. Viena no augsta riska 
ceļa lietotāju grupām, kurā vērojams satraucošs un pieaugošs negadījumu skaits, ir 
motociklisti. Šī grupa neiekļaujas kopējā tendencē ceļu satiksmes negadījumu samazināšanai 
Eiropas Savienībā. Tāpēc ir ļoti svarīgi veikt attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu šo grupu.

Šķiet svarīgi aizsargāt ne tikai ceļus, bet arī infrastruktūru, kas saistīta ar ceļu drošību, 
piemēram, sakaru centrus, agrīnās brīdināšanas centrus vai ceļu satiksmes pārvaldības centrus, 
kas ir iesaistīti ceļu satiksmes regulēšanā, un, ievērojot Eiropas Programmu svarīgāko 
infrastruktūras objektu aizsardzībai (EPCIP), drošības revīzijās iekļaut ne vien projekta vai 
esošās ceļu infrastruktūras bīstamos aspektus, bet arī potenciāli vājos punktus.

Visbeidzot, arī jāatgādina, ka ceļu infrastruktūras nedrošība ir nepārprotamāka neparedzētu 
negadījumu situācijās, nevis to ikdienas darbā; tāpēc šajā sakarā ir svarīgi vajadzības 
gadījumā skaidri iekļaut nepieciešamību veikt revīzijas un kontroles pasākumus ne vien līdz 
darbību sākumam, bet arī maksimālā braukšanas ātruma un ārkārtas apstākļos.

Eiropas Parlaments uzskata par nepieciešamu paplašināt ierosinātās direktīvas darbības jomu 
šajos divos virzienos, lai nodrošinātu, ka drošība ir integrēta visos Eiropas transporta tīkla 
(TEN-T) ceļu infrastruktūras plānošanas, projektēšanas un darbības posmos, tostarp ārkārtas 
apstākļos, un lai iekļautu visas augsta riska ceļa lietotāju kategorijas. Šie ir ievērojami 
centieni, lai izdotos samazināt nāves gadījumu skaitu uz ceļiem.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1

Parlamenta izdarītie grozījumi

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Tās 2001. gada 12. septembra Baltajā
grāmatā „Eiropas transporta politika līdz 
2010. gadam: laiks izlemt” Komisija paudusi 
nepieciešamību veikt drošības ietekmes 
novērtējumu un ceļu satiksmes drošības 
revīziju, lai noteiktu augsta riska ceļa 
posmus Kopienā un vadītu to pārraudzību. 
Tā arī noteikusi mērķi uz pusi samazināt uz 
Kopienas ceļiem bojāgājušo skaitu laikā no 
2001. līdz 2010. gadam.

(2) Tās 2001. gada 12. septembra Baltajā 
grāmatā „Eiropas transporta politika līdz 
2010. gadam: laiks izlemt” Komisija paudusi 
nepieciešamību veikt drošības ietekmes 
novērtējumu un ceļu satiksmes drošības 
revīziju, lai noteiktu, pārvaldītu un 
aizsargātu augsta riska ceļa posmus un ceļu 
infrastruktūras Kopienā. Tā arī noteikusi 
mērķi uz pusi samazināt uz Kopienas ceļiem 
bojāgājušo skaitu laikā no 2001. līdz 
2010. gadam.

Grozījums Nr. 2
3. apsvērums

(3) Paziņojumā Eiropas Rīcības programma 
ceļu satiksmes drošībai „Uz pusi samazināt 
ceļa negadījumu upuru skaitu Eiropas 
Savienībā līdz 2010. gadam: dalīta atbildība” 
Komisija raksturo ceļu infrastruktūru kā 
trešo ceļu satiksmes drošības politikas 
pīlāru, kam jāsniedz nozīmīgs ieguldījums, 
lai sasniegtu Kopienas mērķi mazināt ceļu 
satiksmes negadījumu skaitu.

(3) Paziņojumā Eiropas Rīcības programma 
ceļu satiksmes drošībai „Uz pusi samazināt 
ceļa negadījumu upuru skaitu Eiropas 
Savienībā līdz 2010. gadam: dalīta atbildība” 
Komisija raksturo ceļu infrastruktūru kā 
trešo ceļu satiksmes drošības politikas 
pīlāru, kam jāsniedz nozīmīgs ieguldījums, 
lai sasniegtu Kopienas mērķi mazināt ceļu 
satiksmes negadījumu skaitu, īpaši ņemot 
vērā neaizsargātos ceļu lietotājus.

Grozījums Nr. 3
4. apsvērums

(4) Pienācīgu procedūru izveide ir nozīmīgs 
līdzeklis, lai uzlabotu Eiropas ceļu tīkla ceļu 
infrastruktūras drošību. Ceļu drošības 
ietekmes novērtējumiem stratēģiskā līmenī 
jādemonstrē infrastruktūras projekta dažādu 
plānošanas alternatīvu ietekme uz ceļu 
drošību. Turklāt ceļu satiksmes drošības 
revīzijām detalizētā veidā jāidentificē ceļu 
infrastruktūras projekta bīstamie aspekti. 
Tādēļ ir lietderīgi izveidot procedūras, kas 
jāievēro minētajās divās jomās, lai 
paaugstinātu Eiropas ceļu tīkla ceļu 
infrastruktūras drošību, tajā paša laikā 

(4) Pienācīgu procedūru izveide ir nozīmīgs 
līdzeklis, lai uzlabotu Eiropas ceļu tīkla ceļu 
infrastruktūras drošību. Ceļu drošības 
ietekmes novērtējumiem stratēģiskā līmenī 
jādemonstrē infrastruktūras projekta dažādu 
plānošanas alternatīvu ietekme uz ceļu 
drošību. Turklāt ceļu satiksmes drošības 
revīzijām detalizētā veidā jāidentificē ceļu 
infrastruktūras projekta bīstamie aspekti 
un/vai potenciāli vājie punkti. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot procedūras, kas jāievēro 
minētajās divās jomās, lai paaugstinātu 
Eiropas ceļu tīkla ceļu infrastruktūras 
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neattiecinot to uz ceļu tuneļiem, uz kuriem 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/54/EK 
par minimālajām drošības prasībām Eiropas 
ceļu tīkla tuneļiem.

drošību, tajā paša laikā neattiecinot to uz 
ceļu tuneļiem, uz kuriem attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīva 2004/54/EK par 
minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu 
tīkla tuneļiem.

Grozījums Nr. 4
5. apsvērums

(5) Jāpaaugstina drošības rādītāji uz 
esošajiem ceļiem, novirzot ieguldījumus 
ceļu posmos, kuros notiek vislielākais ceļu 
satiksmes negadījumu skaits vai kuros ir 
vislielākais potenciāls samazināt ceļu 
satiksmes negadījumu skaitu. Lai 
autovadītāji varētu pielāgot savu uzvedību 
un labāk ievērot satiksmes noteikumus, īpaši 
attiecībā uz ātruma ierobežojumiem, viņiem 
jāsniedz informācija pirms nonākšanas 
augsta riska ceļa posmā.

(5) Jāpaaugstina drošības rādītāji uz 
esošajiem ceļiem, novirzot ieguldījumus 
ceļu posmos, kuros notiek vislielākais ceļu
satiksmes negadījumu skaits vai kuros ir 
vislielākais potenciāls samazināt ceļu 
satiksmes negadījumu skaitu. Lai 
autovadītāji varētu pielāgot savu uzvedību 
un labāk ievērot satiksmes noteikumus, īpaši 
attiecībā uz ātruma ierobežojumiem, viņiem 
jāsniedz informācija pirms nonākšanas 
augsta riska ceļa posmā. Īpaša uzmanība ir 
jāpievērš neaizsargātajiem ceļu lietotājiem.

Grozījums Nr. 5
6. apsvērums

(6) Tīkla drošības pārvaldībai ir augsts 
potenciāls tūlīt pēc īstenošanas. Kad apzināti 
augsta riska ceļa posmi un veikti preventīvi 
pasākumi, pieaug drošības pārbaužu kā 
profilaktiska pasākuma loma. Regulāras 
pārbaudes ir svarīgs līdzeklis, lai novērstu 
iespējamos apdraudējumus visiem ceļa 
lietotājiem, tostarp augsta riska grupā 
esošiem ceļa lietotājiem, arī ceļa 
remontdarbu gadījumā.

(6) Tīkla drošības pārvaldībai ir augsts 
potenciāls tūlīt pēc īstenošanas. Kad apzināti 
augsta riska ceļa posmi un veikti preventīvi 
pasākumi, pieaug drošības pārbaužu kā 
profilaktiska pasākuma loma. Regulāras 
pārbaudes ir svarīgs līdzeklis, lai novērstu 
iespējamos apdraudējumus visiem ceļa 
lietotājiem, tostarp augsta riska grupā 
esošiem ceļa lietotājiem, arī ceļa 
remontdarbu gadījumā. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta ceļu satiksmes pārvaldības 
infrastruktūrām un to sakaru sistēmām, tā 
kā tām ir būtiska nozīme krīzes situācijās.

Grozījums Nr. 6
8. apsvērums

(8) Lai nodrošinātu augstu drošības līmeni (8) Lai nodrošinātu augstu drošības līmeni 
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uz ceļiem, dalībvalstīm ir jāpiemēro 
infrastruktūras drošības pārvaldības 
pamatnostādnes. Paziņojumam par 
minētajām dalībvalstu pamatnostādnēm un 
regulāriem ziņojumiem par to īstenošanu 
jānodrošina, lai sistemātiski uzlabotos 
infrastruktūras drošība Kopienas līmenī un 
lai tiktu veidots pamats efektīvākas sistēmas 
radīšanai laika gaitā. Ziņojumiem par 
pamatnostādņu īstenošanu turklāt jādod 
iespēja citām dalībvalstīm rast efektīvākos 
risinājumus, kamēr sistemātiskai datu 
apkopošanai gan pirms, gan pēc izpētes, 
jādod iespēja izraudzīties efektīvākos 
pasākumus turpmākai rīcībai. 

uz ceļiem, dalībvalstīm ir jāpiemēro 
infrastruktūras drošības pārvaldības 
pamatnostādnes. Paziņojumam par 
minētajām dalībvalstu pamatnostādnēm un 
regulāriem ziņojumiem par to īstenošanu 
jānodrošina, lai sistemātiski uzlabotos 
infrastruktūras drošība Kopienas līmenī un 
lai tiktu veidots pamats efektīvākas sistēmas 
radīšanai laika gaitā. Ziņojumiem par 
pamatnostādņu īstenošanu turklāt jādod 
iespēja citām dalībvalstīm rast efektīvākos 
risinājumus, kamēr sistemātiskai datu 
apkopošanai gan pirms, gan pēc izpētes, 
jādod iespēja izraudzīties efektīvākos 
pasākumus turpmākai rīcībai. Īpaša 
uzmanība ir jāpievērš neaizsargātajiem 
ceļu lietotājiem.

Grozījums Nr. 7
1. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Šo direktīvu piemēro ceļiem, kas ir 
Eiropas ceļu tīklā, neatkarīgi no tā, vai tie 
atrodas projektēšanas posmā, tiek būvēti vai 
jau tiek ekspluatēti.

2. Šo direktīvu piemēro ceļiem un 
saistītajām infrastruktūrām, kas ir Eiropas 
ceļu tīklā, neatkarīgi no tā, vai tie atrodas 
projektēšanas posmā, tiek būvēti vai jau tiek 
ekspluatēti.

Grozījums Nr. 8
2. panta 4. punkts

(4) „ceļu satiksmes drošības revīzija” ir 
detalizēta, sistemātiska un tehniska ceļu 
infrastruktūras projekta konstrukcijas 
raksturlielumu pārbaude, kas aptver visus 
posmos, sākot no plānošanas līdz nodošanai 
ekspluatācijā;

(4) „ceļu satiksmes drošības revīzija” ir 
detalizēta, sistemātiska un tehniska ceļu 
infrastruktūras projekta konstrukcijas 
raksturlielumu pārbaude, kas aptver visus 
posmus, sākot no plānošanas līdz nodošanai 
ekspluatācijā, kā arī infrastruktūras, kas 
palīdz tos regulēt;

Grozījums Nr. 9
2. panta 7. punkts

(7) „drošības pārbaude” ir periodisks 
ekspluatācijā esoša ceļa drošības pārskats;

(7) „drošības pārbaude” ir periodisks 
ekspluatācijā esoša ceļa un tā regulējošo 
infrastruktūru drošības pārskats;



PA\662879LV.doc 7/8 PE 388.411v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 10
2. panta 9.a) punkts (jauns)

(9.a) „Augsta riska ceļa lietotāji” ietver 
gājējus, riteņbraucējus un motorizēto divu 
riteņu transportlīdzekļu vadītājus, taču 
neizslēdz citas grupas, kuras var uzskatīt 
par augsta riska grupām.

Grozījums Nr. 11
4. panta 3. punkts

3. Revīzija ir infrastruktūras projekta 
izstrādāšanas neatņemama sastāvdaļa, ko 
veic projekta ekonomiski tehniskā 
pamatojuma, projekta plānošanas posmā, 
sīki izstrādāta projekta posmā, projekta 
pirmsatklāšanas un agrīnas ekspluatācijas 
posmā.

3. Revīzija ir infrastruktūras projekta 
izstrādāšanas neatņemama sastāvdaļa, ko 
veic projekta ekonomiski tehniskā 
pamatojuma, projekta plānošanas posmā, 
sīki izstrādāta projekta posmā, projekta 
pirmsatklāšanas un agrīnas ekspluatācijas 
posmā, kā arī tā regulēšanas posmā 
maksimālā braukšanas ātruma un/vai 
ārkārtas apstākļos.

Grozījums Nr. 12
4. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis nodrošina, ka revidents 
revīzijas ziņojumā nosaka drošībai svarīgus 
projekta elementus attiecībā uz katru 
infrastruktūras projekta posmu, kā arī nāk 
klajā ar priekšlikumiem par to, kā labot 
konstatētos bīstamos aspektus. Ja 
konstatētos bīstamos aspektus atklāj 
revīzijas gaitā, bet projektā netiek ieviestas 
izmaiņas pirms attiecīgā posma beigām, kā 
minēts II pielikumā, kompetentā iestāde ziņo 
par iemesliem minētā ziņojuma pielikumā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka revidents 
revīzijas ziņojumā nosaka drošībai svarīgus 
projekta elementus attiecībā uz katru 
infrastruktūras projekta posmu, kā arī nāk 
klajā ar priekšlikumiem par to, kā labot 
konstatētos bīstamos aspektus. Īpašu 
uzmanību pievērš neaizsargātajiem ceļu 
lietotājiem. Ja konstatētos bīstamos aspektus 
atklāj revīzijas gaitā, bet projektā netiek 
ieviestas izmaiņas pirms attiecīgā posma 
beigām, kā minēts II pielikumā, kompetentā 
iestāde ziņo par iemesliem minētā ziņojuma 
pielikumā.

Grozījums Nr. 13
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina ekspluatācijā esoša 1. Dalībvalstis nodrošina ekspluatācijā esoša 
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ceļu tīkla drošības pilnveidošanu. Tās 
nodrošina, lai augsta riska ceļa posmu un 
tīkla drošības pārvaldība tiktu veikta, 
pamatojoties uz gada pārskatu par ceļu tīkla 
darbību saskaņā ar III pielikumu.

ceļu tīkla drošības pilnveidošanu. Tās 
nodrošina, lai augsta riska ceļa posmu un 
tīkla drošības pārvaldība tiktu veikta, 
pamatojoties uz gada pārskatu par ceļu tīkla 
darbību saskaņā ar III pielikumu. Īpašu 
uzmanību pievērš neaizsargātajiem ceļu 
lietotājiem. 

Grozījums Nr. 14
5. panta 3. punkta 2. apakšpunkts

Attiecībā uz katru 3. punktā minēto ceļa 
posmu dalībvalstis izvērtē potenciālu 
stāvokļa uzlabošanas pasākumiem, kas 
paredzēti III pielikuma 3. punkta e) un 
f) apakšpunktā, lai turpmāko trīs gadu laikā 
samazinātu nopietnu traumu un upuru skaitu, 
kā arī samazinātu katra šāda pasākuma 
izmaksas.

Attiecībā uz katru 3. punktā minēto ceļa 
posmu dalībvalstis izvērtē potenciālu 
stāvokļa uzlabošanas pasākumiem, kas 
paredzēti III pielikuma 3. punkta e) un 
f) apakšpunktā, lai turpmāko trīs gadu laikā 
samazinātu nopietnu traumu un upuru skaitu, 
kā arī samazinātu katra šāda pasākuma 
izmaksas. Īpašu uzmanību pievērš 
neaizsargātajiem ceļu lietotājiem.

Grozījums Nr. 15
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
1. panta 2. punktā minētajiem ceļiem veic 
drošības pārbaudes, lai noteiktu riskus, kas 
saistīti ar ceļu satiksmes drošību, un 
novērstu negadījumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
1. panta 2. punktā minētajiem ceļiem un 
infrastruktūrām veic drošības pārbaudes, lai 
noteiktu riskus, kas saistīti ar ceļu satiksmes 
drošību, un novērstu negadījumus.

Grozījums Nr. 16
6. panta 2. punkts

2. Drošības pārbaudes ietver kārtējās 
pārbaudes un uz ceļiem veikto remontdarbu 
pārbaudes. Tās veic saskaņā ar kritērijiem, 
kas izklāstīti III pielikumā.

2. Drošības pārbaudes ietver kārtējās 
pārbaudes, uz ceļiem veikto remontdarbu 
pārbaudes un pārbaudes ārkārtas apstākļos.
Tās veic saskaņā ar kritērijiem, kas 
izklāstīti III pielikumā.


