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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

DIREKTYVA 2008/…/EB

... m. ... ... d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2004/49/EEB

dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose

(Saugos geležinkeliuose direktyva)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos 2,

                                               

1 OL C 256, 2007 10 27, p. 39.
2 2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje), , … … … Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 
… … … Europos Parlamento pozicija.
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kadangi:

(1) Siekdami ir toliau dėti pastangas siekiant sukurti vieną bendrą geležinkelių transporto 

paslaugų rinką, Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2004/49/EB 1, kuria 

nustatoma bendra saugos geležinkeliuose reglamentavimo sistema.

(2) Pradžioje leidimų pradėti eksploatuoti geležinkelių transporto priemones išdavimo 

procedūros buvo reglamentuojamos 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvoje 96/48/EB 

dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos 2 ir 2001 m. kovo 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl paprastųjų geležinkelių sistemos 

sąveikos 3 – naujų ar modernizuotų Bendrijos geležinkelių sistemos dalių klausimai bei 

Direktyvoje 2004/49/EB – jau naudojamų transporto priemonių klausimai. Vadovaujantis 

geresnio reglamentavimo principu ir siekiant supaprastinti bei modernizuoti Bendrijos 

teisės aktus, visos nuostatos dėl leidimų pradėti eksploatuoti geležinkelių transporto 

priemones išdavimo turėtų būti įtrauktos į vieną teisinį tekstą. Todėl turėtų būti išbrauktas 

Direktyvos 2004/49/EB dabartinis 14 straipsnis ir nauja nuostata dėl leidimo pradėti 

eksploatuoti transporto priemones, kurios jau naudojamos, turėtų būti įtraukta į … … … 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą xxx/xxx/EB dėl Bendrijos geležinkelių sistemos 

sąveikos +4 (toliau – Geležinkelių sąveikos direktyva), kuri pakeitė Direktyvas 96/48/EB ir 

2001/16/EB.

                                               

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos 
Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl 
geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių 
infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra 
ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 164, 2004 4 30, 
p. 44). Ištaisyta redakcija OL L 220, 2004 6 21, p. 16.

2 OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
direktyva 2007/32/EB (OL L 141, 2007 6 2, p. 63).

3 OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
direktyva 2007/32/EB.

+ OL: prašau įterpti direktyvos numerį ir datą.
4 Žr. šio Oficialiojo leidinio p. …
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(3) 2006 m. liepos 1 d. įsigaliojus 1999 m. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarčiai 

(COTIF) nustatytos naujos taisyklės, reglamentuojančios sutartis dėl transporto priemonių 

naudojimo. Pagal jos CUV (Vienodos sutarčių dėl vagonų naudojimo tarptautiniame 

geležinkelių susisiekime taisyklės) priedėlį, vagonų valdytojai nebeprivalo registruoti savo 

vagonus geležinkelio įmonėje. Ankstesnis geležinkelio įmonių sudarytas Regolamento 

Internazionale Veicoli (RIV) susitarimas nebetaikomas ir buvo iš dalies pakeistas nauju 

geležinkelio įmonių ir vagonų valdytojų sudarytu privačiojo sektoriaus lygio ir savanorišku 

susitarimu ((Bendrosios naudojimo sąlygos (GCU)), pagal kurį vagonų valdytojai atsakingi 

už savo vagonų priežiūrą. Siekiant atspindėti šiuos pakeitimus ir palengvinti sąlygas 

įgyvendinti Direktyvą 2004/49/EB dėl geležinkelio įmonių saugos sertifikavimo, turėtų 

būti apibrėžtos „valdytojo“ ir už „priežiūrą atsakingo subjekto“ sąvokos bei patikslintas šių 

subjektų ir geležinkelio įmonių ryšys.

(4) „Valdytojo“ sąvokos apibrėžtis turėtų kuo labiau atitikti 1999 m. COTIF konvencijoje 

naudojamą apibrėžtį. Daugelį subjektų galima laikyti transporto priemonės valdytoju, 

pavyzdžiui, savininką, įmonę, besinaudojančią vagonų parku verslo tikslais, įmonę, 

nuomojančią transporto priemones geležinkelio įmonei, geležinkelio įmonę, ar 

infrastruktūros valdytoją, naudojantį transporto priemones infrastruktūros priežiūrai. Šie 

subjektai kontroliuoja transporto priemonę, kad geležinkelio įmonės ir infrastruktūros 

valdytojai galėtų ją panaudoti kaip transporto priemonę. Siekiant išvengti bet kokių 

abejonių, valdytojas turėtų būti aiškiai identifikuotas Geležinkelių sąveikos direktyvos 33

straipsnyje nurodytame nacionaliniame transporto priemonių registre.
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(5) Prieš pradedant eksploatuoti transporto priemonę ar ją naudoti tinkle už jos priežiūrą 

atsakingas subjektas turėtų būti identifikuotas nacionaliniame transporto priemonių 

registre. Valdytoju ir už priežiūrą atsakinga institucija gali būti tas pats asmuo ar 

organizacija. Tačiau išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, transporto priemonių, pirmą kartą 

pradėtų eksploatuoti trečiojoje šalyje, transporto priemonių, traukiamų į kitą tinklo vietą, 

kur jas numatyta pradėti eksploatuoti ar transporto priemonių, kuriomis teikiamos 

specialios transporto paslaugos, atveju, neįmanoma ar netikslinga identifikuoti už priežiūrą 

atsakingą subjektą. Tokiais išimtiniais atvejais atitinkama nacionalinė saugos institucija 

turėtų turėti teisę leisti transporto priemones naudoti tinkluose, už kuriuos jos atsakingos, 

nepaskyrus už jų priežiūrą atsakingo subjekto.

(6) Jei šis už priežiūrą atsakingas subjektas yra geležinkelio įmonė ar infrastruktūros 

valdytojas, jų taikoma saugos valdymo sistema apima priežiūros sistemą, o papildomas 

sertifikavimas jiems nebereikalingas. Jei už priežiūrą atsakingas subjektas nėra 

geležinkelio įmonė ar infrastruktūros valdytojas, tuomet jis gali būti sertifikuojamas taikant 

sistemą, kurią turi parengti Europos geležinkelių agentūra, o ją patvirtinti – Komisija. 

Tokiam subjektui išduotas sertifikatas užtikrintų, kad kiekviena transporto priemonė, už 

kurią jis atsakingas, atitiktų šioje direktyvoje nustatytus priežiūros reikalavimus. Šis 

sertifikatas turėtų galioti visoje Bendrijoje.
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(7) Priežiūros reikalavimai rengiami Geležinkelių sąveikos direktyvoje, visų pirma rengiant 

„geležinkelių riedmenų“ Technines sąveikos specifikacijas (TSS). Įsigaliojus šiai 

direktyvai reikia užtikrinti šių TSS ir už priežiūrą atsakingam subjektui taikomų 

sertifikavimo reikalavimų, kuriuos turi priimti Komisija, suderinamumą. Komisija šį tikslą 

pasieks prireikus pakeisdama atitinkamas TSS, naudodamasi Geležinkelių sąveikos 

direktyvoje nustatyta procedūra.

(8) Kadangi šios direktyvos tikslo, t.y. saugos Bendrijos geležinkeliuose tolimesnio vystymo ir 

gerinimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų 

tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto

subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams 

pasiekti. 

(9) Priemonės, būtinos Direktyvos 2004/49/EB įgyvendinimui, turėtų būti patvirtintos pagal

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 1999/468/EB, nustatantį Komisijos 

naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 1.

                                               

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB 
(OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
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(10) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai peržiūrėti ir pritaikyti 

Direktyvos 2004/49/EB priedus, priimti ir peržiūrėti bendras saugos metodus ir bendrus 

saugos tikslus, nustatyti priežiūros sertifikavimo sistemą. Kadangi šios priemonės yra 

bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/49/EB 

nuostatas, inter alia, jas papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 

patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo 

procedūrą su tikrinimu.

(11) Valstybei narei, kurioje nėra geležinkelių sistemos ir artimiausiu metu nenumatoma jos 

įdiegti, pareiga perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti šios direktyvos nuostatas būtų 

neproporcinga ir beprasmiška. Todėl tokiai valstybei narei, kol joje nebus geležinkelių 

sistemos, turėtų būti netaikoma pareiga šią direktyvą perkelti į nacionalinę teisę ir ją 

įgyvendinti.

(12) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 1 34 punktą valstybės narės 

skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų 

šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių koreliaciją, ir viešai jas 

paskelbti.

(13) Todėl Direktyvą 2004/49/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

                                               

1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
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1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2004/49/EB iš dalies keičiama taip:

1) 3 straipsnis papildomas šiais punktais:

„s) „valdytojas“ – geležinkelių transporto priemonę pagal paskirtį eksploatuojantis 

fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra jos savininkas ar turi teisę ją naudoti, ir yra 

įregistruotas tokiu statusu … … … Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos

xxx/xxx/EB dėl Bendrijos geležinkelių sistemos sąveikos *+ (toliau – Geležinkelių 

sąveikos direktyva) 33 straipsnyje nurodytame nacionaliniame transporto priemonių 

registre;

t) „už priežiūrą atsakingas subjektas“ – už transporto priemonę atsakingas subjektas, 

įregistruotas tokiu statusu nacionaliniame transporto priemonių registre;

u) „transporto priemonė“ – geležinkelių transporto priemonė, ant savo ratų važiuojanti

geležinkelių linijomis, naudojanti trauką ar jos nenaudojanti. Transporto priemonę 

sudaro vienas ar kelis struktūriniai ir funkciniai posistemiai ar tokių posistemių 

dalys.

______________

* OL L …“;

2) 4 straipsnio 4 dalyje terminas „vagonų prižiūrėtojas“ pakeičiamas terminu „valdytojas“;

                                               

+ OL: prašau įterpti direktyvos numerį ir datą.
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3) 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Iki 2009 m. balandžio 30 d. I priedas yra peržiūrimas, pirmiausiai siekiant į jį įtraukti 

bendrųjų saugos rodiklių (BSR) bendras sąvokų apibrėžtis ir bendrus nuostolių dėl 

avarijų skaičiavimo metodus. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios 

direktyvos nuostatas, patvirtinama taikant 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Pirmąją bendrųjų saugos būdų (BSB) grupę, apimančią bent jau 3 dalies a 

punkte aprašytus būdus, Komisija priima iki 2008 m. balandžio 30 d. Jie 

skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Antrąją BSB grupę, apimančią likusius 3 dalyje aprašytus būdus, Komisija 

priima iki 2010 m. balandžio 30 d. Jie skelbiami Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas 

jas papildant, patvirtinamos taikant 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;
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b) 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) tuo mastu, kokiu jų dar neapima TSS – būdus patikrinti, ar geležinkelių 

transporto sistemos struktūrinių posistemių eksploatavimas ir jų priežiūra 

atliekama vadovaujantis susijusiais esminiais reikalavimais.“;

c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. BSB reguliariai atnaujinami, atsižvelgiant į įgytą jų taikymo patirtį ir pasaulinę 

saugos geležinkeliuose raidą bei 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus valstybių narių 

įsipareigojimus. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 

nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinama taikant 27 straipsnio 2a dalyje 

nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Pirmasis BST projekto paketas grindžiamas valstybių narių esamų tikslų ir veiklos 

rodiklių saugos srityje analize ir juo užtikrinama, kad jokioje valstybėje narėje esami 

geležinkelių sistemos veiklos rodikliai saugos srityje nepablogėtų. Komisija jį priima 

iki 2009 m. balandžio 30 d. ir jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, 

inter alia, ją papildant, patvirtinama taikant 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
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Antrasis BST projekto paketas grindžiamas patirtimi, įgyta kuriant ir įgyvendinant 

pirmąjį BST paketą. Jame numatomos visos prioritetinės sritys, kuriose sauga turi 

būti toliau stiprinama. Komisija jį priima iki 2011 m. balandžio 30 d. ir jis 

skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ši priemonė, skirta iš dalies 

pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinama 

taikant 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. BST reguliariai atnaujinami, atsižvelgiant į pasaulinę saugos geležinkeliuose 

raidą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, 

inter alia, ją papildant, patvirtinama taikant 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6) 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Saugos sertifikato paskirtis – įrodyti, kad siekdama kontroliuoti riziką ir teikti 

saugias transporto paslaugas tinkle, geležinkelio įmonė sukūrė saugos valdymo 

sistemą ir gali laikytis TSS, kituose atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose ir 

nacionalinėse saugos taisyklėse nustatytų reikalavimų.“;
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b) 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) liudijimo, patvirtinančio nuostatų, kurias geležinkelio įmonė priėmė siekdama 

laikytis konkrečių saugiam paslaugų teikimui atitinkamame tinkle būtinų 

reikalavimų, pripažinimą. Šie reikalavimai gali apimti TSS ir nacionalinių 

saugos taisyklių taikymą, įskaitant tinklo eksploatavimo taisykles, personalui 

išduotų sertifikatų pripažinimą ir leidimą pradėti eksploatuoti geležinkelio 

įmonių naudojamas transporto priemones. Sertifikavimas grindžiamas 

geležinkelio įmonės pateiktais dokumentais, apibūdintais IV priede.“;

7) 14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Transporto priemonių priežiūra

1. Prieš pradedant ją eksploatuoti ar naudoti tinkle kiekviena transporto priemonė turi 

turėti jai skirtą už priežiūrą atsakingą subjektą; šis subjektas registruojamas 

nacionaliniame transporto priemonių registre pagal Geležinkelių sąveikos direktyvos

33 straipsnį.

2. Atitinkamos nacionalinės saugos institucijos išimtiniais atvejais ir tik savo 

atitinkamų tinklų atžvilgiu gali nuspręsti dėl 1 dalyje nurodytos pareigos išimčių.
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3. Nepažeidžiant 4 straipsnyje nurodytos geležinkelio įmonių ir infrastruktūros 

valdytojų atsakomybės, už priežiūrą atsakingas subjektas, taikydamas priežiūros 

sistemą, užtikrina, kad transporto priemonės veiktų saugiai.

4. Jei už priežiūrą atsakingas subjektas yra geležinkelio įmonė ar infrastruktūros 

valdytojas, šio straipsnio 3 dalyje nurodyta sistema sukuriama pasitelkiant 

9 straipsnyje nustatytą saugos valdymo sistemą.

5. Jei už priežiūrą atsakingas subjektas nėra geležinkelio įmonė ar infrastruktūros

valdytojas, jis gali būti sertifikuojamas pagal 6 dalį.

6. Remdamasi Agentūros rekomendacija, Komisija iki …* patvirtina priemonę, 

nustatančią už priežiūrą atsakingo subjekto taikomos priežiūros sistemos 

sertifikavimą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 

nuostatas ją papildant, patvirtinama taikant 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Ši priemonė apima už priežiūrą atsakingo 

subjekto sertifikavimo, pagrįsto jo priežiūros sistemos patvirtinimu, reikalavimus, 

sertifikato formą ir galiojimą bei už jo išdavimą atsakingą organą ar organus ir 

sertifikavimo sistemos veikimui reikalingą kontrolę.

                                               

* Vieneri metai po šios direktyvos įsigaliojimo.
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7. Pagal šio straipsnio 6 dalį išduoti sertifikatai patvirtina, kad laikomasi šio straipsnio 

3 dalyje nurodytų reikalavimų, ir jie galioja visoje Bendrijoje. Jei už priežiūrą 

atsakingas subjektas nėra sertifikuotas, geležinkelio įmonė ar infrastruktūros 

valdytojas, taikydamas 9 straipsnyje nustatytą saugos valdymo sistemą užtikrina, kad 

būtų tinkamai taikomos visos susijusios priežiūros procedūros.“;

8) 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) a punktas pakeičiamas taip:

„a) leidimų pradėti eksploatuoti geležinkelių transporto sistemą sudarančius 

struktūrinius posistemius pagal Geležinkelių sąveikos direktyvos 15 straipsnį, 

išdavimas ir patikrinimas, ar jų eksploatavimas ir priežiūra atitinka susijusius 

esminius reikalavimus;“;

b) b punktas išbraukiamas;

c) g punktas pakeičiamas taip:

„g) priežiūra, ar transporto priemonės yra tinkamai įregistruotos nacionaliniame 

transporto priemonių registre ir ar jame saugoma su sauga susijusi informacija 

yra tiksli ir nepasenusi;“;
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9) 18 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„e) pagal 14 straipsnio 2 dalį nustatytas išimtis.“;

10) 26 straipsnis pakeičiamas taip:

„26 straipsnis

Priedų patikslinimas

Priedai patikslinami atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą. Ši priemonė, skirta iš 

dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinama taikant 27 straipsnio 

2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

11) 27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama ši dalis:

„2a. Darant nuorodą į šią dalį, Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalių ir 

7 straipsnio nuostatos taikomos atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio 

nuostatas.“;

b) 4 dalis išbraukiama;

12) II priedo 3 punktas išbraukiamas.
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2 straipsnis

Įgyvendinimas ir perkėlimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki …*, įgyvendina 

šią direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai šių nuostatų tekstus.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba 

tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato 

valstybės narės.

Pareigos perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti netaikomos Kipro 

Respublika ir Maltos Respublikai, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių 

nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

                                               

* 24 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo.
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4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta,

Europos parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. Įvadas

2006 m. gruodžio 13 d. Komisija pateikė tris teisėkūros pasiūlymus, kuriais visų pirma siekiama 

sudaryti palankesnes sąlygas geležinkelio transporto priemonių judėjimui visoje Europos Sąjungoje:

 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvą 

2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose 1 (toliau ― Geležinkelių saugos direktyva);

 pasiūlymas dėl direktyvos dėl Bendrijos geležinkelių sistemos sąveikos 2 (toliau ― 

Geležinkelių sąveikos direktyva);

 pasiūlymą dėl reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį 

Europos geležinkelio agentūrą 3 (toliau ― Agentūros steigimo reglamentas).

2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamentas pirmuoju svarstymu priėmė nuomonę.

2008 m. kovo 3 d. Taryba priims bendrąją poziciją. Atlikdama savo darbą Taryba atsižvelgė į 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 4. Regionų komitetas nutarė nepriimti 

nuomonės dėl pirmiau minėtų pasiūlymų.

II. Bendrosios pozicijos analizė

1. Bendrosios nuostatos

Siekdama, kad geležinkeliams tektų pagrindinis vaidmuo, susijęs su tvariu judumu Europos 

Sąjungoje, Taryba siekia integruotos Europos geležinkelių erdvės laipsniško vystymo. Todėl Taryba 

mano, kad trys teisėkūros pasiūlymai, kuriais naujai išdėstomos paprastųjų ir greitųjų geležinkelių 

sąveikos direktyvų redakcijos ir iš dalies keičiama Geležinkelių saugos direktyva bei Agentūros 

steigimo reglamentas, gali labai prisidėti tobulinant Europos geležinkelių reglamentavimo sistemos 

techninius aspektus.

                                               
1 OL C 126, 2007 6 7, p. 7.
2 OL C 126, 2007 6 7, p. 7.
3 OL C 126, 2007 6 7, p. 7.
4 OL C 256, 2007 10 27, p. 39.
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Pasiūlymais mažinamos esamos kliūtys laisvam geležinkelio transporto priemonių judėjimui 

Europos geležinkelių tinkle, kartu sudarant palankesnes sąlygas geležinkelio transporto priemonių 

leidimų tarpusavio pripažinimui valstybėse narėse.

Tarybai ir Parlamentui pavyko pirmuoju svarstymu pasiekti susitarimą dėl pasiūlymo dėl 

Geležinkelių sąveikos direktyvos, kad Taryba galėtų priimti atitinkamai pakeistą siūlomą aktą. 

Tačiau Taryba ir Parlamentas negalės pirmuoju svarstymu suderinti savo pozicijų dėl pasiūlymų, 

kuriais iš dalies keičiama Geležinkelių saugos direktyva ir Agentūros steigimo reglamentas. Todėl 

Taryba priėmė bendrąsias pozicijas dėl abiejų pasiūlymų tinkamai atsižvelgdama į kai kuriuos 

pakeitimus, kuriuos Parlamentas patvirtino pirmuoju svarstymu priimtoje nuomonėje.

2. Pagrindiniai politikos klausimai

Toliau išdėstyti trys pagrindiniai Tarybos padaryti Komisijos pasiūlymo pakeitimai. Be to, Taryba 

nustato išimtį Kiprui ir Maltai.

2.1 Visų nuostatų dėl leidimų išdavimo procedūrų išdėstymas viename bendrame teisės akte

Šiuo metu galiojančiose Geležinkelių saugos direktyvoje ir Geležinkelių sąveikos direktyvose 

yra leidimų naudoti geležinkelio transporto priemones išdavimo procedūras 

reglamentuojančių nuostatų. Geležinkelių sąveikos direktyvose reglamentuojami klausimai, 

susiję su naujomis ar modernizuotomis Bendrijos geležinkelių sistemos dalimis, o 

Geležinkelių saugos direktyvoje – jau naudojamomis transporto priemonėmis. 

Vadovaudamasi geresnio reglamentavimo principu ir siekdama supaprastinti Bendrijos teisės 

aktus, Taryba išdėsto visas nuostatos dėl leidimų naudoti geležinkelių transporto priemones 

išdavimo viename teisės akte. Tuo tikslu galiojantis, bet iš dalies pakeistas 14 straipsnis, 

naujasis 14a straipsnis ir naujasis pasiūlymo dėl direktyvos, iš dalies keičiančios Geležinkelių 

saugos direktyvą, priedas perkeliami į naujai išdėstytą Geležinkelių sąveikos direktyvos 

redakciją. Parlamentas pritarė šiam perkėlimui, kai pirmuoju svarstymu buvo pasiektas 

susitarimas dėl Geležinkelių sąveikos direktyvos. Todėl Taryba iš esmės gali visiškai pritarti 

20, 26 ir 27 pakeitimams. Be to, Taryba iš esmės gali pritarti 18 pakeitimui laikydama, kad 

perkėlus nuostatas teisės aktų leidėjas gali nedaryti nuorodų į leidimų išdavimo procedūras iš 

dalies pakeistoje Geležinkelių saugos direktyvoje. 
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2.2 Vaidmenų ir atsakomybės techninės priežiūros srityje paaiškinimas 

2006 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajai 1999 m. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarčiai 

(COTIF), transporto priemonių valdytojai nebėra įpareigoti registruoti savo vagonų 

geležinkelio įmonėje.

Reaguodama į šį pakeitimą ir siekdama sudaryti sąlygas geležinkelio įmonėms saugiai teikti 

transporto paslaugas tinkle, Taryba nustato naują vaidmenų ir atsakomybės priežiūros srityje 

pasidalijimą. Šiuo tikslu Taryba siūlo naują sąvokos „valdytojas“ apibrėžtį ir įveda naują „už 

techninę priežiūrą atsakingo subjekto“ sampratą.

Kuo tiksliau laikydamasi COTIF vartojamos apibrėžties, Taryba aiškiai susieja valdytoją ir jo 

transporto priemones, nustatydama valdytojui pareigą registruotis nacionaliniame transporto 

priemonių registre. Taryba gali visiškai pritarti 8 pakeitimui, kadangi Taryba ir Parlamentas 

sutaria dėl „valdytojo“ apibrėžties. Be to, 9 pakeitimui, kuris pasiūlytas siekiant taikyti 

teisingą terminiją, gali būti iš esmės pritarta.

Bendrojoje pozicijoje numatoma, kad už techninę priežiūrą atsakingi subjektai naudodami 

techninės priežiūros sistemą užtikrina, kad transporto priemonės veiktų saugiai.  Tuo tikslu 

prieš pradedant transporto priemonę eksploatuoti ar naudoti tinkle, turi būti paskirtas už 

kiekvienos transporto priemonės techninę priežiūrą atsakingas subjektas. Be to, kiekvienas už 

techninę priežiūrą atsakingas subjektas turi būti registruotas nacionaliniame transporto 

priemonių registre. Tik išimtinais atvejais ir tik atitinkamame nacionalinės saugos agentūros 

tinkle, nacionalinė saugos agentūra gali nuspręsti nukrypti nuo prievolės paskirti už transporto 

priemonės techninę priežiūrą atsakingą subjektą. Tokias nukrypti leidžiančias nuostatas 

nacionalinė saugos agentūra turi skelbti metinėse ataskaitose. Taikydama šią sistemą Taryba 

siekia sudaryti sąlygas geležinkelio įmonėms ir infrastruktūros valdytojams lengvai nustatyti, 

kas atsako už jų eksploatuojamų transporto priemonių techninę priežiūrą.
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2.3 Techninės priežiūros sertifikavimas

Siekdama ir nacionalinėms saugos agentūroms, ir transporto grandinėms subjektams 

garantuoti, kad vagonų techninė priežiūra yra efektyviai kontroliuojama, Taryba ketina 

sugriežtinti Komisijos pasiūlymo dėl techninės priežiūros sertifikavimo atitinkamas nuostatas.  

Komisija pasiūlė, kad tinkamais atvejais turėtų būti sukurta vagonų valdytojams taikytina 

techninės priežiūros sertifikavimo sistema.  Taryba savo ruožtu pritaria nuostatai, kuria 

Komisiją įpareigojama ne vėliau kaip likus vieneriems metams iki pasiūlymo, iš dalies 

keičiančio Geležinkelių saugos direktyvą, įsigaliojimo priimti priemonę, kuria būtų nustatytas 

už techninę priežiūrą atsakingų subjektų techninės priežiūros sistemų sertifikavimas.  Ir 

Komisijos pasiūlyme, ir Tarybos bendrojoje pozicijoje ši sertifikavimo sistema grindžiama 

Europos geležinkelio agentūros rekomendacija. Taryba užtikrina, kad išduotas sertifikatas 

galios visoje Bendrijoje ir kad jis garantuos, jog sertifikuotasis subjektas atitinka Geležinkelių 

saugos direktyvoje nustatytus techninės priežiūros reikalavimus dėl kiekvienos geležinkelio 

transporto priemonės, už kurią jis yra atsakingas.

Be to, už techninę priežiūrą atsakingi subjektai šioje sertifikavimo sistemoje gali dalyvauti 

savanoriškai. Galiausiai, siekdama patikslinti, kad nenustatoma jokių naujų geležinkelių 

įmonėms ir infrastruktūros valdytojams taikomų reikalavimų, Taryba aiškiai nurodo, kad 

saugos valdymo sistema, kurią geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai turi sukurti 

pagal galiojančią Geležinkelių saugos direktyvą, apima ir techninės priežiūros sistemą.

Europos Parlamento 21 pakeitime siūloma geležinkelio transporto priemonių techninės 

priežiūros sistema nuo Tarybos nustatytos sistemos skiriasi dviem bruožais.  Visų pirma, 

Taryba, laikydamasi 2006 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimo dėl vagonams taikomos 

techninės sąveikos specifikacijų ir 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimo dėl bendros 

nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacijos, įveda už techninę priežiūrą 

atsakingo subjekto sąvoką, o Parlamentas tiesioginę atsakomybę už transporto priemonės 

techninę priežiūrą numato valdytojui. Antra, Parlamentas reikalauja, kad techninės priežiūros 

sertifikavimo sistema būtų privaloma, tuo tarpu Taryba – vadovaudamasi bendru požiūriu, 

kurį yra išdėsčiusi Europos geležinkelio agentūra – numato savanorišką sistemą. 
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Taryba negali pritarti 21 pakeitimui dėl trijų priežasčių. Pirma, numatyti, kad valdytojas būtų 

atsakingas už transporto priemonės techninę priežiūrą, nesuderinama su bendra geležinkelio 

įmonių ir infrastruktūros valdytojų atsakomybe už saugų transporto priemonių naudojimą, 

kuri yra nustatyta kitose esminėse Geležinkelių saugos direktyvos nuostatose, ypač jos 

4 straipsnyje.  Antra, Tarybos nuomone, privalomas dalyvavimas techninės priežiūros 

sistemoje ne visuomet reikalingas, ir dėl jo gali atsirasti nereikalingų administracinių išlaidų, 

pavyzdžiui, vagonų iš trečiųjų šalių arba kitų transporto priemonių tipų (lokomotyvų ir 

keleivinių vagonų) atveju. Trečia, Taryba baiminasi, jog už techninę priežiūrą, kuriai būtinos 

specialios žinios ir patirtis, atsakingais paskyrus valdytojus, gali būti apsunkintas šių subjektų 

ekonominės veiklos vystymasis.

2.4 Kiprui ir Maltai taikomos išimtys

Atsižvelgdama į tai, kad Kipras ir Malta neturi geležinkelio sistemų, Taryba savo bendrojoje 

pozicijoje numato išimtį dėl Direktyvos, iš dalies keičiančios Saugumo geležinkeliuose 

direktyvą, perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo, kuri taikoma tol, kol šių šalių 

teritorijose nėra geležinkelio sistemos.

III. Europos Parlamento pakeitimai

Tarybos nuomonė dėl 8, 9, 18, 20, 21, 26 ir 27 pakeitimų pateikta pirmiau, aptariant svarbiausius 

klausimus.

Be to, Tarybai visiškai priimtinas 2 pakeitimas dėl koreliacijos lentelių.  Taip pat iš esmės yra 

priimtini 16 ir 17 pakeitimai, susiję su redakcijos viena kalba klaidų ištaisymu. Tačiau Taryba dėl 

teisinių arba techninių priežasčių negali pritarti šiems pakeitimams:

 3 pakeitimui, kadangi su darbuotojų sauga ir sveikata susiję tikslai nepatenka į Komisijos 

pasiūlyme numatytą taikymo sritį; 
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 4–7 tarpusavyje susijusiems pakeitimams, kadangi pasiūlyta „nacionalinių saugos taisyklių“ 

apibrėžtis nesuderinama su Geležinkeliuose saugos direktyvos II priedu, kuriame aprašytos 

nacionalinės saugos taisyklės, taip pat todėl, kad terminas „esminiai reikalavimai“, Tarybos 

nuomone, vartojamas pernelyg siaura prasme;

 14 pakeitimui, kadangi Taryba laikosi nuomonės, jog diskusija dėl bendrų saugos tikslų 

nustatymo jau įvyko tuomet, kai buvo priimama Geležinkelių saugos direktyva, ir todėl 

neturėtų būti pradėta iš naujo. Be to, Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Agentūros 

steigimo reglamento 6 straipsnio 4 dalį ir taip būtina atlikti detalią Europos geležinkelio 

agentūros rekomendacijų, inter alia, dėl bendrų saugos tikslų, ekonominės naudos analizę;

 19 pakeitimui, kadangi jis nesuderinamas su bendrosios pozicijos struktūra;

 22 pakeitimui, kadangi jis susijęs su klausimu, kas turėtų turėti teisę prašyti Europos 

geležinkelio agentūros pateikti techninio pobūdžio nuomonę. Dėl to nebeturėtų kilti 

neaiškumų, kadangi svarstydami Geležinkelių sąveikos direktyvą, Taryba ir Parlamentas 

pasiekė susitarimą būtent dėl šio klausimo;

 1, 10, 12, 13, 15, 23, 24 ir 25 pakeitimams dėl komitologijos, kuriais Parlamentas numato 

skubos procedūros taikymą keletui priemonių.  Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir 

skirtos pakeisti ar papildyti neesminius Geležinkelių saugos direktyvos elementus, Taryba 

nesutinka su Komisija ir Parlamentu, kad Parlamentas turi dalyvauti svarstant šias priemones, 

pasitelkiant reguliavimo procedūrą su tikrinimu.  Nepaisant to, galima teigti, jog numatyti 

galimybę taikyti skubos procedūrą yra neproporcinga, kadangi visos šios priemonės jau yra 

susietos su konkrečiu terminu arba turi būti reguliariai peržiūrimos.
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IV. Išvada

Šie trys teisėkūros pasiūlymai dėl sąveikos, saugos ir Europos geležinkelio agentūros, kuriais 

siekiama sudaryti palankesnes sąlygas geležinkelio transporto priemonių judėjimui Europos 

Sąjungoje, yra svarbus įnašas į Europos geležinkelių erdvės tolesnę integraciją. Taryba ir 

Parlamentas jau padarė didelę pažangą nagrinėdami šiuos tris pasiūlymus, konkrečiai – pirmuoju 

svarstymu pasiekė susitarimą dėl Geležinkelių sąveikos direktyvos. Tai yra tvirtas pagrindas abiems 

bendro sprendimo procedūroje dalyvaujančioms teisėkūros institucijoms antrojo svarstymo metu 

vyksiančiose diskusijose ieškoti kompromisinių sprendimų dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti 

Geležinkelių saugos direktyvą ir Agentūros steigimo reglamentą.

__________________
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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai (dokumentas 
COM(2006) 784 galutinis – 2006/0272 COD) pateiktas: 

2006 m. gruodžio 13 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė 
pateikta: 

2007 m. liepos 11 d. 

Europos Parlamento nuomonė (po pirmojo svarstymo) pateikta: 2007 m. lapkričio 29 d. 

Bendroji pozicija vienbalsiai priimta:  2008 m. kovo 3 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO DALYKAS 

Europos Komisija 2006 m. gruodžio 13 d. priėmė keletą priemonių, kuriomis siekiama 
palaikyti geležinkelių sektoriaus atnaujinimą, panaikinant traukinių judėjimo Europos 
geležinkelių tinklu kliūtis.  

Komisija šių priemonių ėmėsi siekdama dviejų pagrindinių tikslų: 

– parengiant skaidresnę ir veiksmingesnę leidimo pradėti eksploatuoti lokomotyvus 
procedūrą, sudaryti geresnes traukinių judėjimo ES teritorijoje sąlygas. 

– supaprastinti teisines reglamentavimo priemones, sujungiant geležinkelių sąveikos 
direktyvas.  

Vienas iš šio pasiūlymo tikslų – iš dalies pakeisti saugos geležinkeliuose Direktyvą 
2004/49/EB. Teikdama šį pasiūlymą Komisija siekia trijų tikslų: 

– įvesti valstybės narės jau išduotų leidimų pradėti eksploatuoti abipusio pripažinimo 
principą. Pagal šį principą leidimą pradėti eksploatuoti geležinkelių riedmenis gavus 
vienoje valstybėje narėje, kitoje valstybėje narėje papildomą sertifikavimo procedūrą gali 
reikėti atlikti tik dėl papildomų nacionalinių reikalavimų, kuriuos lemia pvz., vietinio 
tinklo pobūdis. 

– išplėsti agentūros įgaliojimus, kad pastaroji galėtų rinkti duomenis apie įvairias 
galiojančias nacionalines procedūras bei technines taisykles ir parengti bei atnaujinti (jį 
išplečiant) reikalavimų, kuriuos reikia patikrinti vieną kartą, jei tai yra tarptautinės 
pripažintos taisyklės, arba jos tokioms taisyklėms prilygintinos, sąrašą.  
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– tiksliau apibrėžti geležinkelių įmonių ir techninę priežiūrą atliekančio subjekto santykius. 
Įsigaliojus naujai Konvencijai dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF 1999), 
atsirado naujų geležinkelių riedmenų naudojimo susitarimų taisyklių. Todėl siūloma 
apibrėžti vagonų valdytojo sąvoką ir patikslinti geležinkelių įmonės ir valdytojo santykį 
visų pirma techninės priežiūros srityje.  

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

Visos trys institucijos dėjo pastangas, kad dėl dokumento būtų susitarta per pirmąjį svarstymą. 
Tačiau to pasiekti nepavyko dėl Europos Parlamento pateiktų prašymų, daugiausia susijusių 
geležinkelių įmonių ir vagonų valdytojų santykio techninės priežiūros srityje apibrėžimo.  

Vienbalsiai priimtoje Tarybos bendrojoje pozicijoje pritariama pagrindiniams Komisijos 
pasiūlymo tikslams ir strategijai.  

Be to, į Tarybos bendrąją poziciją jau įtraukta dalis Europos Parlamento priimtų pakeitimų ir 
ta pozicija užtikrina suderinamumą su nauja sąveikos direktyvų redakcija (Pasiūlymas COM 
(2006)783 galutinis – 2006/273 (COD)), dėl kurios susitarta per pirmąjį svarstymą. Pirmiausia 
susitarta Saugos geležinkeliuose direktyvos 14 straipsnio (taip pat ir naujo 14a straipsnio) 
turinį perkelti į naują sąveikos direktyvą, siekiant į vieną teisės aktą sujungti visas pradėti 
leidimo pradėti eksploatuoti riedmenis procedūras. 

4. IŠSAMIOS KOMISIJOS PASTABOS 

4.1. Komisijos priimti ir visiškai ar iš dalies į bendrąją poziciją įtraukti Europos 
Parlamento pakeitimai 

2, 9, 19, 20, 24, 25, 26 ir 27 pakeitimai, kuriais Komisijos pasiūlymas paaiškinamas, 
patikslinamas ir papildomas.  

1, 10, 11, 12, 13, 15 ir 23 pakeitimai, tačiau juos reikia priderinti prie standartinės 
terminologijos, kuri pagrįsta Tarybos sprendimu 2006/512/EB, iš dalies keičiančiu Sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką.  

8 pakeitimas: Nuoroda į NRR (Nacionalinį riedmenų registrą ) suderinta su 2007 m. lapkričio 
9 d. Komisijos sprendimu dėl NRR1. Tačiau Taryba bendrojoje pozicijoje šią apibrėžtį iš 
dalies pakeitė, siekdama ją suderinti su nauju straipsniu dėl techninės riedmenų priežiūros.  

18 pakeitimo pirma dalis nebereikalinga, nes susitarta 14 straipsnio turinį perkelti į naują 
sąveikos direktyvą. 

4.2. Komisijos atmesti ir visiškai ar iš dalies į bendrąją poziciją neįtraukti Europos 
Parlamento pakeitimai 

3 pakeitimas, nes sąveikos direktyvos ir Direktyvos 89/391/EEB (priemonių darbuotojų 
saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymas ir specialių nuostatų dėl geležinkelių 

                                                 
1 ESOL L305, 2007 11 23, p. 30. 
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transporto darbininkams keliamo pavojaus mažinimo, parengimas) sąsaja jau aptarta dabar 
galiojančios direktyvos 14 konstatuojamoje dalyje. 

4, 5, 6 ir 7 pakeitimai, nes būtų netikslinga keisti pirminę sąvoką „nacionalinės saugos 
taisyklės“, pateiktą Saugos geležinkeliuose direktyvoje 2004/49/EB, kurią valstybės narės ką 
tik perkėlė į savo teisę. Dėl šios sąvokos suinteresuotosios šalys pastabų niekada nepareiškė. 
Iš esmės nacionalinės saugos taisyklės yra susijusios ne su visais geležinkelių sąveikos 
direktyvų pagrindiniais reikalavimais. Pvz., kai kurios jų yra susijusios su aplinka.  

14 pakeitimas: dėl BST (bendrų saugos tikslų ) ir jų tvirtinimo procedūros susitarta 2004 m. 
Jau smarkiai pasistūmėta į priekį ir būtų nepriimtina keisti nuostatas tokiu pažangos etapu. 
Kita vertus, pirminės direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje išlaidų ir pelno analizė jau yra numatyta.  

16 ir 17 pakeitimai, kuriuose aptariamas aukšto lygio saugus eismas. Šiuo klausimu labiau su 
direktyva suderinta formuluotė buvo pateikta rengiant Tarybos bendrąją poziciją.  

22 pakeitimas, susijęs su galimybe kreiptis į Geležinkelio agentūrą su prašymu pateikti 
techninę išvadą dėl neigiamo saugos institucijos sprendimo išduoti saugos sertifikatą ar 
leidimą saugos srityje, nes jis peržengia Komisijos pasiūlyme nustatytų tikslų ribas.  

4.3. Komisijai priimtini, tačiau visiškai ar iš dalies į bendrąją poziciją neįtraukti 
Europos Parlamento pakeitimai 

21 pakeitimas, kuriam Komisija iš principo pritarė. Tačiau bendrosios pozicijos tekstas 
parengtas remiantis sąvoka „įstaiga, atsakinga už techninę priežiūrą“, kuri jau įtraukta į 
Bendrijos teisės aktus (ji nurodyta vagonų TSS2 ir minėtame sprendime dėl NRR registro). Be 
to, ar valdytojų sertifikavimo sistema turėtų būti privaloma ar savanoriška, neturėtų būti 
nustatyta direktyvoje, o turėtų būti nuspręsta Agentūrai atlikus poveikio analizę. 

5. IŠVADA 

Komisija mano, kad 2008 m. kovo 3 d. vienbalsiai priimta bendrąja pozicija prisidedama prie 
pagrindinių pasiūlymo tikslų ir esminių nuostatų įgyvendinimo, todėl ji šią bendrąją poziciją 
remia. 

                                                 
2 ESOL L 344, 2006 12 8, p. 1. 
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