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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTAS (ES) 2016/…

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos 

nuostatos, susijusios su krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimu

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1,

1 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 
2016 m. liepos 18 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje). ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 91/20031 nustatoma bendra 

palyginamos geležinkelių transporto statistikos rengimo, perdavimo, vertinimo ir sklaidos 

Sąjungoje sistema;

(2) kad Komisija galėtų stebėti ir plėtoti bendrą transporto politiką, taip pat su transportu 

susijusius regioninių ir transeuropinių tinklų politikos elementus, jai reikia krovinių ir 

keleivių vežimo geležinkeliais statistikos;

(3) geležinkelių saugos statistika taip pat būtina, kad Komisija galėtų rengti ir stebėti Sąjungos 

transporto saugos veiksmus. Europos geležinkelių agentūra pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2004/49/EB2 I priedą renka eismo įvykių duomenis, susijusius su 

bendraisiais saugos rodikliais ir bendraisiais eismo įvykių nuostolių skaičiavimo metodais;

1 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 dėl 
geležinkelių transporto statistikos (OL L 14, 2003 1 21, p. 1).

2 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).
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(4) svarbu išvengti darbo dubliavimo ir optimizuoti esamos informacijos, kuri gali būti 

naudojama statistiniais tikslais, panaudojimą. Tuo tikslu ir siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 

piliečiams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams būtų teikiama lengvai prieinama ir 

naudinga informacija apie geležinkelių transporto saugą ir geležinkelių sistemos, įskaitant 

geležinkelių infrastruktūrą, sąveikumą, turėtų būti sudaryti tinkami Komisijos tarnybų ir 

atitinkamų subjektų, be kita ko, tarptautiniu lygmeniu, bendradarbiavimo statistinės veiklos 

srityje susitarimai;

(5) dauguma valstybių narių, kurios perduoda keleivių duomenis Komisijai (Eurostatui) pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 91/2003, nuolat teikia tuos pačius duomenis tiek laikinų duomenų 

rinkiniuose, tiek galutinių duomenų rinkiniuose;

(6) naudotojų poreikiai ir respondentų našta rengiant Europos statistiką turėtų būti 

subalansuoti;

(7) Eurostatas geležinkelių transporto statistikos darbo grupėje ir specialios paskirties grupėje 

išnagrinėjo esamų pagal Sąjungos teisės aktus surinktų geležinkelių statistinių duomenų ir 

sklaidos politikos aspektus, kad būtų galima kuo labiau supaprastinti įvairią statistikos 

rengimo veiklą, o galutinis rezultatas atitiktų esamus ir būsimus naudotojų poreikius;
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(8) Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje dėl taikant Reglamentą (EB) 

Nr. 91/2003 įgytos patirties Komisija nurodo, kad dėl ilgalaikių pokyčių greičiausiai reikės 

sumažinti šiuo metu pagal tą reglamentą renkamų duomenų kiekį arba juos supaprastinti ir 

kad ketinama sutrumpinti geležinkelių keleivių metinių duomenų perdavimo laikotarpį. 

Komisija turėtų toliau reguliariai teikti ataskaitas, susijusias su tuo, kaip įgyvendinamas tas 

reglamentas;

(9) Reglamentu (EB) Nr. 91/2003 Komisija įgaliojama įgyvendinti kai kurias jo nuostatas. 

Įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) Komisijai tuo 

reglamentu suteiktus įgaliojimus reikėtų suderinti su Sutarties 290 ir 291 straipsniais;

(10) siekiant neatsilikti nuo pokyčių valstybėse narėse, tuo pačiu metu ir toliau suderintai rinkti 

geležinkelių transporto ir geležinkelių saugos duomenis visoje Sąjungoje siekiant išlaikyti 

aukštą valstybių narių perduodamų duomenų kokybę, pagal Sutarties 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 siekiant pritaikyti technines apibrėžtis ir pateikti papildomų 

techninių apibrėžčių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros1 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 

grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
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(11) Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ar 

respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta;

(12) norint užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 91/2003 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai 

turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl nurodymo, kokia informacija turi būti 

pateikiama tų rezultatų kokybės ir palyginamumo ataskaitose, ir dėl Komisijos (Eurostato) 

rezultatų platinimo tvarkos. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20111;

(13) konsultuotasi su Europos statistikos sistemos komitetu;

(14) todėl Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
р. 13).
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1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies 24–30 punktai išbraukiami;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai suteikiami įgaliojamai pagal 10 straipsnį priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis straipsnis, siekiant pritaikyti 1 dalies 

8–10 ir 21–23 punktuose išdėstytas technines apibrėžtis ir nustatyti papildomas 

technines apibrėžtis, kai reikia atsižvelgti į naujus pokyčius, dėl kurių reikia 

apibrėžti tam tikro lygmens techninius aspektus siekiant užtikrinti statistikos 

suderinimą.

Naudodamasi tais įgaliojimais, Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais 

nebūtų sukuriama didelės papildomos naštos valstybėms narėms ar 

respondentams. Be to, Komisija tinkamai pagrindžia tuose deleguotuose 

aktuose numatytus statistinius veiksmus, prireikus naudodamasi ekonominio 

veiksmingumo analize, įskaitant respondentams tenkančios naštos ir statistikos 

rengimo išlaidų vertinimą, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 223/2009* 14 straipsnio 3 dalies c punkte.

_____________

* 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių 
statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).“.
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2) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies b, d ir h punktai išbraukiami;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Pagal A ir C priedus valstybės narės teikia duomenis dėl įmonių, kurių:

a) bendras pervežtų krovinių kiekis yra bent 200 000 000 tonkilometrių arba 

bent 500 000 tonų;

b) bendras pervežtų keleivių skaičius yra bent 100 000 000 

keleivio / kilometrų.

Teikti duomenis pagal A priedą ir C priedą nėra privaloma, jei vertės yra mažesnės 

nei nurodytosios a ir b punktuose.“;

c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Valstybės narės teikia ataskaitas pagal L priedą apie bendruosius 2 dalyje 

nustatytų ribų nesiekiančių įmonių duomenis, jei tie duomenys nepateikti pagal 

A ir C priedus, kaip nurodyta L priede.“.
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3) 5 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) administraciniai duomenys, įskaitant reguliavimo institucijų surinktus duomenis, visų 

pirma geležinkelių važtaraščių, jei yra, duomenys“.

4) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Platinimas

Komisija (Eurostatas) platina A, C, E, F, G ir L prieduose nurodytais duomenimis 

grindžiamą statistiką.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma rezultatų platinimo tvarka. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros.“.

5) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama ši dalis:

„1a. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta perduodamų 

duomenų kokybė.“;
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b) papildomas šia dalimi:

„3. Taikant šį reglamentą, perduotiniems duomenims taikomi Reglamento (EB) 

Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti kokybės kriterijai.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi standartinių kokybės 

ataskaitų teikimo sąlygas, struktūrą, periodiškumą ir palyginamumo aspektus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros.“.

6) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaitos

Komisija, pasikonsultavusi su Europos statistikos sistemos komitetu, Europos Parlamentui 

ir Tarybai ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., o po to kas ketverius metus teikia 

ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą ir būsimus pokyčius.

Toje ataskaitoje Komisija atsižvelgia į atitinkamą valstybių narių pateiktą informaciją, 

susijusią su perduodamų duomenų kokybe, naudojamus duomenų rinkimo metodus, ir 

informaciją apie galimus patobulinimus bei naudotojų poreikius.
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Toje ataskaitoje pirmiausia:

a) įvertinama parengtos statistikos nauda Sąjungai, valstybėms narėms ir statistinės 

informacijos teikėjams bei naudotojams, lyginant su jos kaina;

b) įvertinama perduodamų duomenų kokybė, naudojami duomenų rinkimo metodai ir 

parengtos statistikos kokybė.“.

7) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 

nustatytomis sąlygomis.

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamos nuostatos, įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams 

iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios 

trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba 

pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki 

kiekvieno laikotarpio pabaigos.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 

Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių 

deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės 

narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 3 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 

du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei 

Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 

kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.
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8) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 

įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip 

apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011*.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

______________

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“.

9) 12 straipsnis išbraukiamas.

10) B, D, H ir I priedai išbraukiami.

11) C priedas pakeičiamas tekstu, esančiu šio reglamento I priede.

12) Papildoma L priedu, kaip nustatyta šio reglamento II priede.
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2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I PRIEDAS

„C priedas

STATISTINIAI METINIAI KELEIVIŲ VEŽIMO DUOMENYS. IŠSAMI ATASKAITA

Kintamųjų dydžių sąrašas 

ir matavimo vienetai

Vežta keleivių:

– keleivių skaičius

– keleivio / kilometrų

Keleivinių traukinių judėjimas:

– traukinio / kilometrų

Ataskaitinis laikotarpis Vieni metai

Periodiškumas Kasmet

Lentelių sąrašas ir 

kiekvienos lentelės 

duomenų klasifikacija

C3 lentelė: vežta keleivių pagal vežimo rūšį

C4 lentelė: tarptautinis keleivių vežimas pagal įlaipinimo ir 

išlaipinimo šalis

C5 lentelė: keleivinių traukinių judėjimas

Galutinis duomenų 

perdavimo terminas

Aštuoni mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Pirmasis ataskaitinis 

laikotarpis

… [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo metai]

Pastabos 1. Vežimo rūšys klasifikuojamos taip:

– vidaus

– tarptautinis

2. C3 ir C4 lentelėse valstybės narės pateikia tokius duomenis, 
kurie apima informaciją apie bilietų pardavimą kitoje nei 
duomenis teikiančioje šalyje. Ši informacija gali būti gauta 
tiesiogiai iš kitų šalių nacionalinių institucijų arba pagal 
tarptautinių mokėjimų už bilietus duomenis.

“.
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II PRIEDAS

„L priedas

L.1 lentelė

KROVINIŲ VEŽIMO VEIKLOS LYGIS

Kintamųjų dydžių sąrašas 

ir matavimo vienetai

Vežta krovinių:

– tonų iš viso

– tonkilometrių iš viso

Krovininių traukinių judėjimas:

– traukinio / kilometrų iš viso

Ataskaitinis laikotarpis Vieni metai

Periodiškumas Kasmet

Galutinis duomenų 

perdavimo terminas

Penki mėnesiai po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis ataskaitinis 

laikotarpis

... [kiti metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo 

metų]

Pastabos Tik įmonėms, kurių bendrasis vežtų krovinių kiekis yra mažesnis 
nei 200 mln. tonkilometrių ir 500 000 tonų ir kurios neteikia 
ataskaitų pagal A priedą (išsamios ataskaitos).
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L.2 lentelė

KELEIVIŲ VEŽIMO VEIKLOS LYGIS

Kintamųjų dydžių 

sąrašas ir matavimo 

vienetai

Vežta keleivių:

– keleivių iš viso

– keleivio / kilometrų iš viso

Keleivinių traukinių judėjimas:

– traukinio / kilometrų iš viso

Ataskaitinis laikotarpis Vieni metai

Periodiškumas Kasmet

Galutinis duomenų 

perdavimo terminas

Aštuoni mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis ataskaitinis 

laikotarpis

... [kiti metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo 

metų]

Pastabos Tik įmonėms, kurių bendrasis vežtų keleivių skaičius mažesnis nei 
100 mln. keleivio / kilometrų ir kurios neteikia ataskaitų pagal 
C priedą (išsamios ataskaitos).

“.
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Tarpins tituc inė  byla: 
2013/0297 (COD)  

  

 

TARYBOS MOTYVŲ PAREIŠKIMAS 
Dalykas : Per pirmą jį svars tymą  priimta  Tarybos  pozicija  s iekiant priimti EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ, kuriuo iš  da lies  ke ičiamos  
Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dė l ge ležinke lių transporto s ta tis tikos  
nuos ta tos  dė l krovinių, ke le ivių ir e ismo įvykių duomenų rinkimo  
– Tarybos  motyvų pare iškimas 
– Tarybos  priimta  2016 m. liepos  18 d. 
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I. ĮVADAS

1. 2013 m. rugpjūčio 30 d. Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlymą dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 2002 m. gruodžio 16 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto 

statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo.

2. 2014 m. kovo 11 d. plenariniame posėdyje buvo priimta Europos Parlamento pozicija per 

pirmąjį svarstymą.

3. 2014 m. lapkričio 25 d. įvyko neformalus trišalio dialogo susitikimas, kuriame dalyvavo visų 

trijų institucijų atstovai. Šio susitikimo metu susitarta dėl kompromisinio teksto.

4. 2014 m. gruodžio 19 d. Nuolatinių atstovų komitetas susipažino su trišalio dialogo metu 

pasiektu kompromisu, bet jo nepatvirtino; pagrindinė problema – privalomi bandomieji 

tyrimai, kuriuos turi atlikti valstybės narės.

5. Tada vyko intensyvios viena po kitos pirmininkaujančių valstybių narių (LV, LU ir NL) 

neformalios derybos su Europos Parlamentu ir Komisija.

6. 2016 m. gegužės 24 d. įvyko galutinis neformalus trijų institucijų trišalio dialogo susitikimas, 

kuriame galiausiai buvo pasiektas susitarimas dėl galutinio kompromiso teksto.
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7. 2016 m. birželio 3 d. Nuolatinių atstovų komitetas patvirtino šį susitarimą dėl priede pateikto 

galutinio kompromisinio teksto, kad būtų pasiektas išankstinis susitarimas per antrąjį 

svarstymą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamos 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo 

įvykių duomenų rinkimo.

8. Transporto ir turizmo komitetas susitarė dėl teksto, kuriame atspindėtas įgaliojimų rezultatas, 

o 2016 m. birželio 15 d. komiteto pirmininkas laišku informavo Nuolatinių atstovų komiteto 

pirmininką, kad Tarybai priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą dėl prie laiško pridedamo 

teksto, kurį 2016 m. birželio 3 d. patvirtino Nuolatinių atstovų komitetas, jis rekomenduos 

plenariniame posėdyje per antrąjį svarstymą Parlamente pritarti Tarybos pozicijai be 

pakeitimų, tekstą patikrinus teisininkams lingvistams.

II. TIKSLAS

9. Šio reglamento projektu siekiama iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 91/2003 nuostatas, 

kad galiojanti geležinkelių transporto Europos statistikos teisinė sistema būtų atnaujinta, 

supaprastinta, optimizuota ir suderinta su naujomis institucinėmis aplinkybėmis.
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III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

10. Po balsavimo plenariniame posėdyje Europos Parlamentas ir Taryba vedė derybas, kad per 

pasiektų išankstinį susitarimą per antrąjį svarstymą, grindžiamą per pirmąjį svarstymą priimta 

Tarybos pozicija, kuriai Parlamentas galėtų pritarti be pakeitimų. Per pirmąjį svarstymą 

priimtos Tarybos pozicijos tekstas visiškai atspindi abiejų teisėkūros institucijų pasiektą 

kompromisą.

11. Pagrindinis klausimas, dėl kurio nesutarė abi institucijos, buvo Europos Parlamento prašymas 

pateikti papildomų duomenų, visų pirma apie saugą, prieinamumą ir nebenaudojamus 

tarpvalstybinio geležinkelio punktus. Daugumą prašomų duomenų jau yra surinkusios kitos 

Komisijos tarnybos ar agentūros. Galiausiai buvo pasiektas bendras sutarimas, nes pasirašius 

du memorandumus (vieną – Eurostato ir Mobilumo ir transporto generalinio direktorato 

(MOVE GD), o kitą – Eurostato ir Europos geležinkelio agentūros) Europos Parlamentui 

buvo užtikrinta, kad jo prašomi duomenys bus parengti ir su jais galės nekliudomai susipažinti 

visuomenė. Be to, įtraukta nauja konstatuojamoji dalis, kurioje pabrėžtas poreikis užtikrinti 

glaudų Komisijos ir atitinkamų subjektų bendradarbiavimą siekiant Sąjungos piliečiams ir 

kitiems suinteresuotiesiems subjektams teikti nesunkiai prieinamą ir naudingą informaciją 

apie geležinkelių transporto saugą ir geležinkelių sistemos sąveikumą.

IV. IŠVADA

12. Tarybos pozicijoje visiškai atsispindi kompromisas, pasiektas Europos Parlamento ir Tarybos 

derybose, pritariant Komisijai. Kompromisas patvirtintas 2016 m. birželio 15 d. Transporto ir 

turizmo komiteto (TRAN) pirmininko laišku, adresuotu Nuolatinių atstovų komiteto 

pirmininkui.
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PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO 
nuo: Tarybos  genera linio sekre toria to 
kam: Nuola tinių a ts tovų komite tui / Tarybai 
Dalykas : EuroposParlamento ir Tarybos  reglamento, kuriuo iš  da lies  ke ičiamos  

Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dė l ge ležinke lių transporto s ta tis tikos  
nuos ta tos , sus ijus ios  su krovinių, ke le ivių ir e ismo įvykių duomenų rinkimu, 
projektas  (pirmas is  s vars tymas ) 
- Tarybos  pozicijos  per pirmą jį svars tymą  ir Tarybos  motyvų pare iškimo 
priėmimas 

 

1. 2013 m. rugpjūčio 30 d. Komisija pateikė Tarybai pirmiau nurodytą pasiūlymą1, grindžiamą 

SESV 338 straipsnio 1 dalimi.

2. Europos Parlamentas savo poziciją per pirmąjį svarstymą priėmė 2014 m. kovo 11 d.2.

3. 2016 m. birželio 27 d. įvykusiame 3479-ame posėdyje Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba 

pasiekė politinį susitarimą dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą dėl pirmiau nurodyto 

reglamento3.

1 Dok. 13423/13.
2 Dok. 7421/14.
3 Vadovaujantis 2016 m. birželio 15 d. Europos Parlamento Transporto ir turizmo komiteto 

pirmininko laišku Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui, Europos Parlamentas per antrąjį 
svarstymą turėtų be pakeitimų patvirtinti Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją.
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4. Nuolatinių atstovų komiteto prašoma pasiūlyti Tarybai vieno iš būsimų posėdžių darbotvarkės 

A punktu priimti dokumente 10000/16 išdėstytą per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos 

poziciją ir dokumente 10000/16 ADD 1 išdėstytą motyvų pareiškimą.
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Briuselis, 2016 08 10  

COM(2016) 506 final 

2013/0297 (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

 

dėl 

Tarybos pozicijos dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos 

nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo, priėmimo 

(Tekstas svarbus EEE) 
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2013/0297 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

 

dėl 

Tarybos pozicijos dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos 

nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo, priėmimo 

(Tekstas svarbus EEE) 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai data: 

COM(2013) 611 final – 2013/297 (COD) 

2013 m. rugpjūčio 

30 d.  

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data: netaikoma 

Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data: 2014 m. kovo 11 d.  

Pakeisto pasiūlymo perdavimo data: netaikoma  

Tarybos pozicijos priėmimo data: 2016 m. liepos 18 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 91/2003
1
 nuostatas, kad 

galiojanti geležinkelių transporto Europos statistikos teisinė sistema būtų atnaujinta, 

supaprastinta, optimizuota ir suderinta su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – 

SESV), kiek tai susiję su deleguotaisiais ir įgyvendinimo įgaliojimais.  

Siūlomu reglamentu Komisijai būtų suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

apibrėžčių ir duomenų teikimo aprėpties ribų pritaikymo, priedų turinio keitimo ir teiktinos 

informacijos nurodymo. 

Juo Komisijai taip pat būtų suteikti įgyvendinimo įgaliojimai užtikrinti vienodas sąlygas, 

susijusias su nurodymu, kokia informacija turi būti pateikiama rezultatų kokybės ir 

palyginamumo ataskaitoms rengti, pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011
2
 5 straipsnyje 

nustatytą nagrinėjimo procedūrą.  

                                                 
1 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių 

transporto statistikos (OL L 14, 2003 1 21, p. 1). 
2 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 

nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 
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3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS 

3.1 Bendrosios pastabos 

Tarybos pozicijoje atsižvelgta tiek į Tarybos, Europos Parlamento Transporto ir turizmo 

komiteto ir Komisijos susitarimą, pasiektą per 2016 m. gegužės 24 d. trišales diskusijas, tiek į 

naująjį 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros
3
.  

Didžiausia kliūtis priimti šį dokumentą buvo ta, kad reikėjo susitarti su Europos Parlamentu 

dėl Eurostato, Europos geležinkelio agentūros (ERA)
4
 ir Mobilumo ir transporto generalinio 

direktorato (MOVE GD) dalijimosi duomenimis oficialaus įtvirtinimo pagal dvišalį susitarimo 

memorandumą.  

Galiausiai buvo pasiektas bendras sutarimas ir pasirašyti du susitarimo memorandumai – 

vienas tarp Eurostato ir MOVE GD, kitas – tarp Eurostato ir ERA. Taip Europos Parlamentui 

suteikta garantija, kad duomenys, kurių jis prašė, bus tvarkomi ir prieinami.  

Tekste nėra jokios aiškios nuorodos į susitarimo memorandumus, bet konstatuojamojoje 

dalyje daroma nuoroda į „tinkam[us] <...> bendradarbiavimo statistinės veiklos srityje 

susitarim[us]“. 

Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą 2016 m. liepos 18 d.  

Komisija pritaria Tarybos pozicijai. 

3.2 Pastabos dėl Europos Parlamento priimtų pakeitimų 

3.2.1. Europos Parlamento pakeitimai, visiškai, iš dalies arba iš principo įtraukti į Tarybos 

poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją ir joje pasiūlė 23 

pakeitimus. Komisija daugumą jų atmetė, įskaitant prašymus dėl papildomų kintamųjų. Visų 

pirma Europos Parlamentas laikėsi nuomonės, kad duomenų rinkimą reikėtų išplėsti, kad būtų 

renkami ir geležinkelių infrastruktūros duomenys, ir kad į keleivinio transporto statistiką 

reikėtų įtraukti daugiau vertinimo kintamųjų, ypač susijusių su tarpvalstybinėmis jungtimis, 

kurios, Europos Parlamento nuomone, turėtų būti ES transporto politikos dėmesio centre.  

3.2.2. Europos Parlamento pakeitimai, neįtraukti į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį 

svarstymą 

Į Tarybos poziciją nebuvo įtraukti pagrindiniai pakeitimai dėl aiškaus naujų kintamųjų 

įtraukimo.  

3.3 Tarybos pakeistos nuostatos ir Komisijos pozicija 

Naujojoje 3a konstatuojamojoje dalyje sprendžiamas tolesnio duomenų rinkimo klausimas, 

siekiant išvengti dvigubo darbo ir optimaliai naudoti esamą informaciją. Joje taip pat 

nurodyta, kad „turėtų būti sudaryti tinkami Komisijos tarnybų ir atitinkamų subjektų, be kita 

ko, tarptautiniu lygmeniu, bendradarbiavimo statistinės veiklos srityje susitarimai“. 

3 straipsnio 2 dalyje daroma nuoroda į Komisijai suteiktus išimtinius įgaliojimus priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais pritaikomos esamos ir nustatomos naujos techninės apibrėžtys. 

                                                 
3 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 
4
 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis 

Europos geležinkelio agentūrą (OL L 164, 2004 4 30, p. 1). Įsigaliojus 2016 m. gegužės 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo 

panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1), nuo 2016 m. birželio 16 d. Europos 

Sąjungos geležinkelių agentūra pakeitė Europos geležinkelio agentūrą ir perėmė visas jos funkcijas.  

 



 

LT 4   LT 

Joje taip pat nurodyta, kad naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad 

deleguotaisiais aktais nebūtų sukuriama didelės papildomos naštos valstybėms narėms ar 

respondentams. Be to, Komisija tinkamai pagrindžia deleguotuosiuose aktuose numatytas 

priemones, prireikus naudodamasi jų ekonominio veiksmingumo analize, įskaitant 

respondentams tenkančios naštos ir statistikos rengimo išlaidų vertinimą, kaip nurodyta 

Reglamento (EB) Nr. 223/2009 14 straipsnio 3 dalies c punkte. 

Nors Komisija apgailestauja, kad, palyginti su pradiniu pasiūlymu, jai suteikti įgaliojimai yra 

riboti, siekdama susitarimo dabartinę nuostatą ji laiko priimtina. 

Atlikti dar du toliau nurodyti pakeitimai.  

Į 7 straipsnį įtraukta nauja pastraipa dėl įgyvendinimo priemonių, kuriomis nustatoma 

rezultatų platinimo tvarka.  

 

Naujajame 9 straipsnyje dėl ataskaitų teikimo nustatyta, kad Komisija Europos Parlamentui ir 

Tarybai ataskaitą dėl Reglamento (EB) Nr. 91/2003 įgyvendinimo pateikia iki 2020 m. 

gruodžio 31 d., o po to kas ketverius metus, nors dabartiniame reglamente numatyta ataskaitą 

pateikti tik vieną kartą. 

Standartinė konstatuojamoji dalis ir 10 straipsnis dėl įgaliojimų delegavimo suderinti su 

naujuoju Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros. 

Komisija šiems pakeitimams pritaria. 

4. IŠVADA 

Komisija pritaria šiam kompromisui, nes jis labai artimas jos pradiniam pasiūlymui. Be to, juo 

nesukuriama papildomos naštos duomenų teikėjams ir laikomasi tikslo supaprastinti 

galiojančią geležinkelių transporto Europos statistikos teisinę sistemą. Nepaisant tam tikrų 

apribojimų, kompromisu užtikrinama tinkama deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pusiausvyra, 

todėl Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 suderintas su SESV. Dokumento tekstas yra naujojo 

Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros sėkmingo taikymo pavyzdys. 
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