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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1110/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Matthias 
Schrötter, par ES tiesību aktiem, kas attiecas uz dzelzceļa lokomotīvju un vagonu 
drošību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pēc televīzijas pārraides par drošību uz dzelzceļa lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu 
ieviesti tiesību akti dzelzceļa lokomotīvju un vagonu drošības harmonizēšanai visā ES līdzīgi 
noteikumiem, kas ir piemērojami autotransporta drošībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Pēc televīzijas pārraides par drošību uz dzelzceļa lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu 
ieviesti tiesību akti dzelzceļa lokomotīvju un vagonu drošības harmonizēšanai visā ES līdzīgi 
noteikumiem, ko piemēro autotransporta drošībai.

Lūgumraksta iesniedzējs aicina pieņemt direktīvu vai regulu, kas noteiktu neatkarīgu 
kontroles iestāžu izveidi ritošā sastāva pārbaudēm visās ES dalībvalstīs saskaņā ar vienotiem 
kritērijiem.
Viņš iesaka veikt ritošā sastāva pārbaudi vismaz reizi divos gados, līdzīgi kā autotransporta 
gadījumā. Turklāt kontroles iestādēm katrā dalībvalstī vajadzētu būt neatkarīgām, bet katrai 
no šīm iestādēm būtu jāļauj pārbaudīt, piemēram, vienu citas dalībvalsts vilcienu mēnesī. 
Vagoni, kuriem ir veikta pārbaude, skaidri jāapzīmē, izmantojot viegli ieraugāmu īpašu 
plāksni/uzlīmi. 
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Lūgumraksta iesniedzējs pauž, ka dažādu dalībvalstu kontroles iestādēm būtu jābūt savstarpēji 
neatkarīgām un to administrācijām — nesaistītām, lai nodrošinātu objektivitāti. Būtu jānovērš 
liekas pārbaudes un birokrātija attiecībā uz to ritošo sastāvu, kas vienā dalībvalstī jau 
pārbaudīts un šķērso citu dalībvalsti, tomēr nav pieļaujama pārbaudes perioda termiņa 
neregulāra vai krāpnieciska pagarināšana.

Lūgumraksta iesniedzēja ierosinātie jautājumi jau ir atrisināti ar šādu noteikumu palīdzību:

A) Direktīva 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos, jo īpaši:
 10. pants (drošības sertifikāti),
 14. panta a) punkts (ritošā sastāva uzturēšana),
 16. un 17. pants (drošības iestāde),
 19. un turpmākie panti (avāriju un negadījumu izmeklēšana).

Šis dokuments vācu valodā ir pieejams šādā vietnē: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā, jo 
īpaši:
 15. pants (procedūras nodošanai ekspluatācijā),
 20. pants (pastāvošo apakšsistēmu nodošana ekspluatācijā pēc atjaunošanas vai 

modernizācijas),
 21. pants (ritekļu ekspluatācijas atļauja),
 32. pants (ritekļu numurēšanas sistēma),
 33. pants (valsts ritekļu reģistri).

Šis dokuments vācu valodā ir pieejams šādā vietnē: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmums, ar ko pieņem valsts ritekļu reģistru 
kopīgās specifikācijas, un jo īpaši 1. apsvērums, 1. un 3. pants.

Šis dokuments vācu valodā ir pieejams šādā vietnē: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF

D) Komisijas 2006. gada 28. jūlija Lēmums 2006/861/EK par savstarpējas 
izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas 
apakšsistēmu „Ritošais sastāvs — kravas vagoni”, kas grozīts ar Komisijas 2009. gada 
23. janvāra Lēmumu 2009/107/EK.

Šie dokumenti vācu valodā ir pieejami šādās vietnēs: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search un
http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search
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E) Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par rezultātiem, kas 
sasniegti, īstenojot dzelzceļu drošības direktīvu un direktīvas par dzelzceļa savstarpēju 
izmantojamību (2008. gada 8. septembra COM(2009) 464 galīgā redakcija).

Šis dokuments vācu valodā ir pieejams šādā vietnē: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

Turklāt arī Eiropas Dzelzceļa aģentūra (www.era.europa.eu) tehniskā jomā palīdz īstenot 
Kopienas tiesību aktus, kuru mērķis ir izveidot Eiropas dzelzceļu telpu bez robežām un 
garantēt augstu drošības līmeni. Sīkāku informāciju par Eiropas Dzelzceļa aģentūru skatīt arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2004, kas vācu valodā pieejama šādā 
vietnē:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja izvirzītie jautājumi jau ir atrisināti ar spēkā esošajiem ES tiesību 
aktiem.
Tomēr šī joma nepārtraukti attīstās, un katru gadu tiek pieņemti jauni papildu noteikumi. 
Tehnisku atbalstu šajos izteikti specializētajos jautājumos sniedz Eiropas Dzelzceļa aģentūra.”


