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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

19.2.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1110/2009 dėl ES teisės aktų dėl traukinių variklių ir vežimo 
saugos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Matthias Schrötter.

1. Peticijos santrauka

Pažiūrėjęs televizijos programą apie saugą geležinkeliuose, peticijos pateikėjas prašo, kad 
visoje ES teisės aktais būtų suderinti traukinių variklių ir vežimo sauga, panašiai kaip 
taisyklės, taikytinos kelių transporto priemonių saugai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Pažiūrėjęs televizijos programą apie saugą geležinkeliuose, peticijos pateikėjas prašo, kad 
visoje ES teisės aktais būtų suderinti traukinių variklių ir vežimo sauga, panašiai kaip 
taisyklės, taikytinos kelių transporto priemonių saugai. 
Peticijos pateikėjas prašo Direktyvos ar reglamento, įkursiančio nepriklausomas tikrinimo 
institucijas riedmenims tikrinti, pagal vienodus kriterijus visoje ES.
Panašiai kaip kelių transportui, peticijos pateikėjas siūlo įvesti techninį riedmenų patikrinimą 
bent kas du metus. Be to, tikrinimo institucijos kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
nepriklausomos, bet visoms institucijoms turėtų būti leidžiama patikrinti, pavyzdžiui, 1 kitos 
valstybės narės traukinį per mėnesį. Riedmenys, kuriems atliktas patikrinimas, turi būti aiškiai 
pažymėti lengvai pastebimomis specialiomis plokštelėmis arba lipdukais specialiomis. 

Peticijos pateikėjas pataria, kad įvairių valstybių narių tikrinimo institutai turėtų išlikti 
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nepriklausomi vieni nuo kitų ir turi turėti atskiras administracijas tam, kad būtu užtikrintas 
objektyvumas. Reikėtų vengti nereikalingų testų ir biurokratijos tikrinant riedmenis vienoje 
šalyje, o naudojant kitoje valstybėje narėje. Vis dėlto reiktų vengti nelegalaus ar apgaulingo 
patikrinimo galiojimo pratesimo.

Peticijos pateikėjo iškelti klausimai jau išspręsti šiomis priemonėmis:

A) Direktyva 2004/49/EB dėl saugo Bendrijos geležinkeliuose ir ypač:
 10 straipsnis (saugos sertifikatai)
 14straipsnio a dalis (transporto priemonių priežiūra)
 16 ir 17 straipsniai (saugos institucija)
 19 straipsnis ir kiti straipsniai (avarijų ir incidentų tyrimas)

Vokiečių kalba šį dokumentą galima rasti šiuo interneto adresu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) Direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje ir ypač:
 15 straipsnis (pradėjimas eksploatuoti)
 20 straipsnis (posistemių eksploatavimo pradžia po atnaujinimo ar patobulinimo)
 21 straipsnis (leidimas pradėti eksploatuoti transporto priemones)
 32 straipsnis (transporto priemonių numeravimo sistema)
 33 straipsnis (nacionaliniai transporto priemonių registrai)

Vokiečių kalba šį dokumentą galima rasti šiuo interneto adresu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimama bendra nacionalinio 
geležinkelių riedmenų registro specifikacija, ir ypač 1 ir 3 straipsnių 1 dalis.

Vokiečių kalba šį dokumentą galima rasti šiuo interneto adresu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF

D) 2006 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas dėl  transeuropinės paprastųjų geležinkelių 
sistemos riedmenų – techninių sąveikos specifikacijų prekinių vagonų, pakeistas 
2009 m. sausio 23 d. Komisijos Direktyva 2009/107/EB.

Vokiečių kalba šį dokumentą galima rasti šiuo interneto adresu: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search ir http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search

E) Komisijos pranešimas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl saugos geležinkeliuose 
direktyvos ir Geležinkelių sąveikos direktyvų įgyvendinimo pažangos ataskaita 
(COM(2009) 464 galutinis 2009 m. rugsėjo 8 m.).
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Vokiečių kalba šį dokumentą galima rasti šiuo interneto adresu: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

Be to, Europos geležinkelių agentūra (www.era.europa.eu) taip pat prisideda prie techninio
Bendrijos teisės aktų, skirtų sukurti Europos geležinkelių erdvę be sienų, užtikrinančią aukštą 
saugumo lygį, įgyvendinimo. Daugiau informacijos apie Europos geležinkelių agentūrą 
ieškokite Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente Nr. 881/2004, kurį galima rasti vokiečių 
kalba šiuo adresu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Išvados

Peticijos pateikėjos iškelti klausimai jau nagrinėjami galiojančiuose ES teisės aktuose.
Vis dėlto, šis klausimas nuolat vystosi ir kiekvienais metais šioje srityje įgyvendinamos 
tolesnės priemonės. Europos geležinkelių agentūra teikia techninę pagalbą sprendžiant šiuos 
labai specializuotus klausimus.“


