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KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI 

Saugos geležinkeliuose direktyvos ir Geležinkelių sąveikos direktyvų įgyvendinimo 
pažangos ataskaita 

 
(Tekstas svarbus EEE) 

1. ĮŽANGA 

Šioje ataskaitoje aprašoma pažanga, padaryta įgyvendinant Saugos geležinkeliuose direktyvą 
ir užtikrinant Europos geležinkelių sistemos sąveiką po to, kai 2006 m. lapkričio mėn. 
Komisija priėmė pirmąją ataskaitą1. Ji parengta remiantis Saugos geležinkeliuose direktyvos2 
31 straipsniu, Direktyvos dėl greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos3 24 straipsniu ir 
Direktyvos dėl paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos4 28 straipsniu. 

Kad parengtų šią ataskaitą, Europos Komisija užsakė atlikti tyrimą ir nustatyti geležinkelių 
sąveikos ir saugos teisės aktų įgyvendinimo mastą ir šioje srityje padarytą pažangą5, taip pat ji 
surengė viešąsias konsultacijas. Konsultacijų rezultatai apibendrinami šios ataskaitos priede6. 

Rengiant su geležinkelių sauga susijusius ataskaitos punktus, taip pat remtasi pirmosios kas 
dvejus metus rengiamos geležinkelių saugos Europos bendrijoje pokyčių ataskaitos7, kurią 
2008 m. paskelbė Europos geležinkelių agentūra, išvadomis.  

Į naujausius geležinkelių saugos ir sąveikos teisinės sistemos pakeitimus8 šioje ataskaitoje 
neatsižvelgta, nes tie pakeitimai dar tik perkeliami į nacionalinę teisę. 

                                                 
1 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui. Sąveikos direktyvų įgyvendinimo pažangos 

ataskaita. COM (2006) 660 galutinis. 
2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos 

geležinkeliuose. OL L 220, 2004 6 21, p. 16. 
3 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos 

sąveikos. OL L 235, 1996 9 17, p. 6. 
4 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų 

geležinkelių sistemos sąveikos. OL L 110, 2001 4 20, p. 1. 
5 http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/doc/2007_interoperability_safety.pdf. 
6 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie Komisijos komunikato Tarybai ir Europos 

Parlamentui „Saugos geležinkeliuose direktyvos ir Geležinkelių sąveikos direktyvų įgyvendinimo 
pa˛angos ataskaita“ SEC (2009) XXX. 

7 http://www.era.europa.eu/core/Safety/Documents/our%20products/ERA%20biennial%20reports/Web-
ERA_Rapport_final_2008-09-01.pdf. 

8 EB 2008 m. bir˛elio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių 
sistemos sąveikos Bendrijoje. OL L 191, 2008 7 18, p. 1. 

 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/110/EB, iš dalies keičianti 
Direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose (Saugos geležinkeliuose direktyva). OL L 
345, 2008 12 23, p. 62. 
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2. SAUGOS GELEŽINKELIUOSE DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMAS 

2.1. Perkėlimas į valstybių narių nacionalinę teisę 

Apie savo nacionalines priemones, kuriomis įgyvendinama Saugos geležinkeliuose direktyva, 
Komisijai pranešė visos valstybės narės, išskyrus Liuksemburgą (prieš jį pradėta pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra dar nebaigta). Tačiau kelios valstybės narės vėlavo perkelti direktyvą 
ir nepadarė to iki direktyvoje nustatyto teisiškai privalomo termino (2006 m. balandžio 30 d.). 

Tolesnis etapas – patikrinti, ar visos direktyvos nuostatos įgyvendintos tinkamai: atliekami 
atitikties tikrinimai ir išsamūs tyrimai, pavyzdžiui, tikrinamas nacionalinių įstaigų gebėjimas 
atlikti direktyvose nustatytas užduotis. Šie tyrimai dar nebaigti, todėl šiuo klausimu dar anksti 
daryti galutines išvadas. Tačiau jau gauti pirmieji rezultatai, susiję su pranešimu apie 
nacionalines saugos taisykles ir nacionalinių įstaigų steigimu. 

2.2. Nacionalinės saugos taisyklės ir pranešimas apie jas 

Saugos geležinkeliuose direktyvos 8 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų 
nacionalines saugos taisykles ir praneštų apie jas Europos Komisijai. Šios saugos reikalavimų 
taisyklės nustatomos valstybės narės lygiu ir taikomos kelioms geležinkelio įmonėms. 

Pranešta apie beveik 5 tūkst. nacionalinių saugos taisyklių. Komisijos prašymu, Agentūra 
išnagrinėjo šiuos pranešimus ir rekomendavo Komisijai daugelio valstybių narių paprašyti, 
kad jos paaiškintų nacionalines saugos taisykles arba praneštų apie jas pakartotinai. 

Dėl nacionalinių saugos taisyklių skelbimo: 2009 m. Agentūra turėtų pasiūlyti būdų, kaip 
pagerinti susipažinimo su jomis sąlygas. 

2.3. Nacionalinių institucijų ir įstaigų steigimas 

Nacionalinių saugos institucijų vaidmuo yra labai svarbus: jos ne tik užtikrina saugą, bet ir 
rūpinasi, kad, plėtojant sąveiką, sauga nekliudytų atverti rinką. Dauguma nacionalinių saugos 
institucijų įsteigtos 2006 ir 2007 m. 2008 m. pabaigoje tik viena valstybė narė dar nebuvo 
įsteigusi nacionalinės saugos institucijos. Dažniausiai nacionalinės saugos institucijos 
funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija. 

Be to, valstybės narės turi įsteigti nepriklausomas tyrimo įstaigas, kurios tirtų didelius 
geležinkelių eismo įvykius. Iki 2009 m. balandžio mėn. tik viena valstybė narė dar nebuvo 
įsteigusi nacionalinės tyrimo įstaigos.  

Kad palengvintų šių nacionalinių įstaigų bendradarbiavimą ir padėtų joms keistis 
nuomonėmis ir patirtimi, Agentūra sukūrė tinklus. 

2.4. Antrinės teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas Europoje 

Saugos geležinkeliuose direktyvoje nustatyta, kad Komisija turi priimti nemažai antrinės 
teisės aktų, kuriuos, remdamasi Komisijos jai suteiktais įgaliojimais, rengia Agentūra (žr. 
priedą6). 

2007 m. priimta pirmoji priemonė – Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 dėl Europos 
bendros saugos sertifikatų ir paraiškų dokumentų pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį 
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formos naudojimo ir dėl saugos sertifikatų, išduodamų pagal Direktyvą 2001/14/EB, 
galiojimo9. 

Bendrieji saugos būdai, naudojami vertinant riziką ir saugos tikslų įgyvendinimą, patvirtinti 
atitinkamai 2009 m. balandžio 24 d.10 ir 2009 m. birželio 5 d.11 Kiti teisės aktai dar rengiami. 

2.5. Saugos sertifikavimas 

Saugos geležinkeliuose direktyvoje geležinkelio įmonėms ir infrastruktūros valdytojams 
nustatytas įpareigojimas gauti saugos sertifikatą arba saugos srities įgaliojimą. Saugos 
sertifikatai ir įgaliojimai sudaryti iš dviejų dalių. A dalyje patvirtinamas geležinkelio įmonės 
arba infrastruktūros valdytojo saugos valdymo sistemos priėmimas, o B dalis susijusi su 
tinklu. 

2009 m. kovo 31 d. Agentūros tvarkomoje viešoje saugos sertifikatų duomenų bazėje buvo 
277 galiojantys A tipo sertifikatai. Dauguma jų buvo išduoti 2007 ir 2008 m.  

2010 m. Agentūra, remdamasi valstybių narių saugos sertifikavimo procedūrų vertinimu, 
pateiks daugiau informacijos apie padėtį saugos sertifikavimo srityje ir pasiūlys perėjimo prie 
bendro Bendrijos saugos sertifikato strategiją. 

2.6. Saugos ataskaitų teikimas  

Saugos geležinkeliuose direktyvos 18 straipsnyje nustatyta, kad nacionalinės saugos 
institucijos privalo skelbti metines ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie 
geležinkelių saugą. Agentūra šiomis ataskaitomis remiasi, kad galėtų nuolat kontroliuoti 
geležinkelių saugos pokyčius Europos Sąjungoje (žr. kas dvejus metus rengiamą Europos 
geležinkelių agentūros ataskaitą7). 

Apskritai remiantis pradiniais duomenimis galima tvirtinti, kad geležinkeliai yra labai saugūs 
geležinkelių naudotojams: per metus geležinkelio avarijose žūva mažiau kaip 100 žmonių, o 
ES keliuose – apie 40 tūkst. Be to, geležinkelių saugos ES valstybėse narėse raidą galima 
vertinti labai teigiamai, nes žuvusių keleivių skaičius sumažėjo nuo 400 (1970 m.) iki vos 58 
(2006 m.). 

                                                 
9 OL L 153, 2007 6 14, p. 9. 
10 OL L 108, 2009 4 29, p. 4-19. 
11 OL L 150, 2009 6 13, p. 11-19. 
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Europoje 1990-2007 m. geležinkelio avarijose žuvusių keleivių skaičius
Šaltinis: DG TREN ir Eurostatas
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Šie statistiniai duomenys ir papildoma padėties kiekvienoje šalyje analizė taip pat rodo, kad 
atverti rinką ir atskirti funkcijas galima nemažinant saugos.  

Tačiau iš statistinių duomenų matyti, kad mirtinuose geležinkelių eismo įvykiuose nukenčia 
daug trečiųjų asmenų. Tai dažniausiai pašaliniai asmenys ir geležinkelio pervažų naudotojai 
(iš viso apie 1500 žuvusiųjų per metus). Savižudybės – tai dar viena geležinkelių eismo įvykių 
ypatybė. Apie tokius nelaimingus atsitikimus neskelbiama kaip apie eismo įvykius ir apie juos 
retai pranešama žiniasklaidoje. 2006 m. įvyko apie 2300 savižudybių, t. y. taip žuvę žmonės 
sudaro daugiau kaip 60 % visų žuvusiųjų. 

3. SĄVEIKOS UŽTIKRINIMO PAŽANGA 

3.1. Sąveikos direktyvų įgyvendinimas 

Visos valstybės narės pranešė apie nacionalines priemones, kuriomis įgyvendinamos sąveikos 
direktyvos 96/48/EB (greitųjų geležinkelių), 2001/16/EB (paprastųjų geležinkelių) ir 2004/50 
(greitųjų ir paprastųjų geležinkelių direktyvų derinimo ir jų taikymo srities išplėtimo).  

Geležinkelių sąveikos direktyvose numatyta priimti daug antrinės teisės aktų. Be techninių 
sąveikos specifikacijų (žr. 3.2 skirsnį) Komisija priėmė Sprendimą 2007/756/EB dėl bendros 
nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacijos12. Kiti registrai nustatyti 
direktyvose (pvz., infrastruktūros registras, geležinkelio riedmenų registras), ir juos rengia 
Agentūra. 

                                                 
12 OL L 305, 2007 11 23, p. 30. 
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3.2. Su techninėmis sąveikos specifikacijomis susijusi pažanga 

Techninės sąveikos specifikacijos – tai techninės specifikacijos, atitinkančios pagrindinius 
sąveikos direktyvose nustatytus posistemių ir sąveikos sudedamųjų dalių reikalavimus.  

Nuo 2002 m. priimta nemažai greitųjų geležinkelių techninių sąveikos specifikacijų, 
apimančių visus susijusius posistemius. Kai kurios techninės sąveikos specifikacijos 
peržiūrėtos 2008 m. Visų techninių sąveikos specifikacijų ir sprendimų, kuriais keičiamos 
techninės sąveikos specifikacijos, sąrašas pateikiamas priede6. 

Be to, Komisija priėmė kelias paprastųjų geležinkelių technines sąveikos specifikacijas, 
susijusias su krovinių vežimo paslaugų telematikos priemonėmis, triukšmu, kontrole, 
valdymu ir signalizacija, prekiniais vagonais, taip pat eismo organizavimu ir valdymu. Taip 
pat priimtos dvi horizontaliosios greitiesiems ir paprastiesiems geležinkeliams taikomos 
techninės sąveikos specifikacijos, susijusios su geležinkelių tunelių sauga ir žmonėmis su 
judėjimo negalia. Visas šias technines sąveikos specifikacijas parengė Europos geležinkelių 
sąveikos asociacija (AEIF), paskirta vykdyti jungtinės reprezentacinės grupės, įsteigtos pagal 
Direktyvą 96/48/EB, funkcijas. 

Nuo 2006 m. Europos geležinkelių agentūra rengia paskutinį paprastųjų geležinkelių 
techninių sąveikos specifikacijų rinkinį, susijusį su infrastruktūra, energija, geležinkelio 
riedmenimis (lokomotyvais, sudėtiniais vienetais, keleiviniais vagonais) ir keleivių 
telematikos priemonėmis. Šias technines sąveikos specifikacijas ketinama priimti 2010 m. 

Tačiau šią teisinę sistemą būtina patobulinti, pvz., ištaisyti klaidas, išspręsti techninių 
sąveikos specifikacijų neišspręstus klausimus ir išplėsti geografinę techninių sąveikos 
specifikacijų taikymo sritį (žr. 3.5 skirsnį). 

Dėl šios priežasties Agentūra dabar peržiūri šias paprastųjų geležinkelių technines sąveikos 
specifikacijas: prekinių vagonų, eismo organizavimo ir valdymo, taip pat kontrolės, valdymo 
ir signalizacijos. Šias peržiūrėtas technines sąveikos specifikacijas ketinama priimti 2010 m. 
Kitoms techninėms sąveikos specifikacijoms taikoma pokyčių valdymo procedūra. 

3.3. Išlygų analizė 

Išlygose numatyta, kad tam tikromis sąveikos direktyvose nustatytomis sąlygomis leidžiama 
netaikyti techninių sąveikos specifikacijų. Nuo pirmųjų techninių sąveikos specifikacijų 
priėmimo 2002 m. ir Direktyvos 2008/57/EB įsigaliojimo 2008 m. liepos 19 d. Komisija gavo 
9 valstybių narių pranešimus apie 43 išlygas. Visų išlygų sąrašas pateikiamas priede6. 

Šios išlygos susijusios beveik su visomis dabar galiojančiomis techninėmis sąveikos 
specifikacijomis. Daugiausia pranešimų apie išlygas gauta dėl techninių sąveikos 
specifikacijų, susijusių su triukšmu (18), prekiniais vagonais (11), energija (greitieji 
geležinkeliai, 6), kontrole valdymu ir signalizacija (greitieji geležinkeliai, 5) ir infrastruktūra 
(greitieji geležinkeliai, 5). 

Dauguma išlygų (34) grindžiamos abiejų direktyvų 7 straipsnio a punktu, kuriuo techninių 
sąveikos specifikacijų leidžiama netaikyti naujiems, atnaujintiems arba modernizuotiems 
posistemiams, kuriuos kuriant tuo metu, kai skelbiamos techninės sąveikos specifikacijos, 
padaryta nemaža pažanga. Dėl ypatingo tokios išlygos pobūdžio išlygos gali būti suteiktos tik 
netrukus po techninių sąveikos specifikacijų paskelbimo, todėl galima tikėtis, kad, priėmus 
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visas technines sąveikos specifikacijas, artimiausiais metais naujų išlygų skaičius gerokai 
sumažės. 

Apskritai, atsižvelgiant į nedidelį išlygų skaičių ir jų rūšis, techninių sąveikos specifikacijų 
taikymą galima vertinti teigiamai. 

3.4. Sąveika geležinkelių transporto srityje 

Analizuojant Europos geležinkelių sąveikos užtikrinimo pažangą, techninių sąveikos 
specifikacijų taikymui įvertinti galima remtis paskelbtųjų įstaigų išduotų posistemių atitikties 
sertifikatų skaičiumi. Kadangi priimtos dar ne visos paprastųjų geležinkelių techninės 
sąveikos specifikacijos, pateikiami greitųjų geležinkelių statistiniai duomenys. Iš toliau 
pateikiamos diagramos matyti, kiek iki 2007 m. liepos mėn. paprašyta sertifikatų ir kiek jų 
išduota (šaltinis – NB Rail): 
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Šie statistiniai duomenys rodo, kad posistemiai, kurių kiekvienas padeda užtikrinti Europos 
geležinkelių sąveiką, sertifikuojami labai aktyviai.  

Tai, kad Europos sąveikiame tinkle diegiama Europos geležinkelių eismo valdymo sistema 
(ERTMS, angl. European Rail Traffic Management System), yra dar vienas svarbus sąveikos 
kūrimo pažangos rodiklis. 2008 m. pabaigoje įvairiose Europos šalyse komerciniais tikslais 
buvo naudojama maždaug 2 tūkst. kilometrų geležinkelių kelių (visų pirma greitųjų 
geležinkelių kelių), kuriuose įdiegta ERTMS.  

Sunkumai, susiję su bendro darnaus techninio standarto kūrimu, įveikti 2008 m., kai Europos 
Komisija ir geležinkelių sektoriaus atstovai pasirašė susitarimo memorandumą. 

Neseniai pasirašytos sutartys ir valstybių narių pateikti nacionaliniai sistemos diegimo planai 
rodo, kad artimiausiais metais geležinkelių kelių su įdiegta Europos geležinkelių eismo 
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valdymo sistema proporcingai daugės: 2012 m. pabaigoje bus naudojama 11 500 kilometrų 
tokių geležinkelių kelių, o 2015 m. pabaigoje – 23 tūkst. kilometrų.  

2009 m. liepos 22 d. priimtas privalomas Sistemos diegimo Europoje planas13, kurio tikslas – 
greitai ir koordinuotai įdiegti sistemą. Jame numatyta įdiegti sistemą pirmame tinklo ruože iki 
2015 m. (įskaitant pagrindines jungtis, pvz., Roterdamas–Genuja, Miunchenas–Verona, 
Antverpenas–Bazelis, Valensija–Lionas–Budapeštas, Drezdenas–Budapeštas–Konstanta arba 
Berlynas–Terespolis). Iki 2020 m. pagrindiniai Europos krovinių centrai bus susieti per 
ERTMS ir taip krovinių vežėjams geležinkeliais bus suteikta naujų verslo galimybių. 

Abu tyrimai rodo, kad Europos geležinkelių sistemos sąveika nuolat didėja.  

3.5. Sąveikos kliūtys 

Daugiau kaip 100 metų geležinkelių plėtra valdoma nacionaliniu lygmeniu, remiantis 
nacionaliniais reikalavimais, o ne bendra europine koncepcija. Todėl tarptautinis geležinkelių 
susisiekimas Europoje tebėra sudėtingas, o jo valdymas – brangus. Toks susiskaldymas 
tebetrukdo kurti europinę geležinkelių erdvę, nors geležinkelių sistemoms sujungti jau skirta 
daug finansinių, politinių ir žmogiškųjų išteklių. 

Geležinkelio objektai gali būti eksploatuojami ilgai: geležinkelio riedmenys – 30-40 metų, o 
infrastruktūra – 100 metų. Todėl, siekiant suvienodinti techninius standartus, kuriama sąveiki 
geležinkelių sistema, visų pirma taikant sąveikos reikalavimus naujiems, atnaujintiems ir 
modernizuotiems posistemiams. Šiam darbui atlikti reikia laiko, todėl pažangos galima tikėtis 
vidutinės trukmės laikotarpiu ar vėliau. Tam tikrais atvejais, pvz., ERTMS, sąveikos teikiamą 
naudą galima pajusti tik tuo atveju, jei sistema yra koordinuotai įdiegta visame transporto 
koridoriuje. Tokiais atvejais modernizuoti esamų geležinkelių kelių ruožus reikia iki 
posistemio eksploatavimo laiko pabaigos. 

Kita sąveikos kliūtis – valstybės narės taiko skirtingas procedūras tose srityse, kuriose 
Europos mastu standartai jau pradėti vienodinti. Tokią padėtį gali lemti arba neišsamiai 
parengta Europos teisinė sistema, arba jos spragos, dėl kurių teisinė sistema gali būti 
aiškinama skirtingai. Greitųjų geležinkelių teisinė sistema jau baigta rengti, tačiau paprastųjų 
geležinkelių – dar ne, nes galutinai neparengtos ir nepatvirtintos infrastruktūros, energijos 
posistemių, traukos priemonių ir keleivinių vagonų techninės sąveikos specifikacijos. Ši 
kliūtis bus pašalinta iki 2010 m. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kadangi esama su techninėmis sąveikos specifikacijomis 
susijusių neišspręstų klausimų, gali atsirasti sąveikos spragų, nes taikomi nacionaliniai 
reikalavimai, kuriuose numatytos skirtingos sąveikos priemonės. 2008 m. pabaigoje buvo 
daugiau kaip 100 skirtingų neišspręstų klausimų, susijusių su galiojančiomis techninėmis 
sąveikos specifikacijomis. Galimas šios problemos sprendimo būdas – išspręsti minėtus 
klausimus, kai techninės sąveikos specifikacijos bus peržiūrimos. 

Be to, galiojančios techninės sąveikos specifikacijos taikomos ne visai geležinkelių sistemai, 
nes abi sąveikos direktyvos taikomos tik transeuropiniams geležinkelių tinklams, kaip 
apibrėžta Sprendime Nr. 1692/96/EB14. Direktyvoje 2004/50/EB numatyta laipsniškai plėsti 
jos taikymo sritį įtraukiant visą tinklą ir visus geležinkelio riedmenis, kai priimamos naujos 

                                                 
13 OL L 194, 2009 7 25. 
14 OL L 228, 1996 9 9, p. 1. 
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arba peržiūrimos jau galiojančios techninės sąveikos specifikacijos. Kad ši nuostata būtų 
įgyvendinta proporcingai, 2007 m. Komisija įgaliojo Agentūrą išanalizuoti, ar būtų pagrįsta 
išplėsti naujai peržiūrėtų techninių sąveikos specifikacijų geografinę taikymo sritį. Analizė 
turėtų būti baigta 2009 m. 

Kita galima kliūtis susijusi su posistemio integracija į geležinkelių sistemą, kai taikoma 
sąveikos direktyvose nurodyta eksploatavimo pradžios procedūra. Kad nacionalinė saugos 
institucija išduotų leidimą pradėti eksploatuoti posistemį, turi būti įrodyta, kad posistemis 
suderinamas su visa geležinkelių sistema. Techninėse sąveikos specifikacijose neįmanoma 
numatyti visų tokiam vertinimui būtinų reikalavimų. Yra pavojus, kad bus įdiegtos tam tikros 
veiklos procedūros, dėl kurių sumažės sąveika. Šis integracijos aspektas patobulintas 
naujojoje sąveikos direktyvoje, be to, jis bus aptartas Komisijos reglamente dėl bendrojo 
saugos būdo, susijusio su pavojaus analize, kuris turėtų būti priimtas per pirmą 2009 m. 
pusmetį.  

4. IŠVADOS 

Dėl įgyvendinamos Bendrijos geležinkelių saugos ir sąveikos reguliavimo sistemos padaryta 
pažanga turėtų paskatinti toliau plėtoti geležinkelių vidaus rinką, padėti kurti naujas įmones, 
sumažinti patekimo į rinką išlaidas ir pagaliau padidinti geležinkelių gebėjimą konkuruoti su 
kitų rūšių transportu. 

Šioje ataskaitoje atlikta analizė rodo, kad kol kas rezultatai yra dviprasmiški. 

Iš geležinkelių saugos statistinių duomenų matyti, kad Bendrijos geležinkelių sistema yra 
saugi, o Bendrijos sistemoje numatyti organizaciniai pokyčiai nepakenkė saugai ir net 
artimiausiu metu bei vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų ją padidinti. 

Saugos reikalavimai tebekelia didelių patekimo į rinką kliūčių. Šios kliūtys daugiausia 
susijusios su nacionalinių procedūrų kaina ir trukme, Europoje taikoma nevienoda tvarka ir 
skaidrumo bei nuspėjamumo trūkumu. Tikimasi, kad šioje srityje bus padaryta didelė 
pažanga: viena vertus dėl to, kad bus suvienodinti geležinkelio įmonių saugos sertifikatai ir 
pradėti taikyti bendri saugos būdai, kita vertus, dėl to, kad, išduodant leidimą eksploatuoti 
geležinkelio riedmenis, nacionalinės taisyklės bus pripažįstamos skirtingose valstybėse 
narėse.  

Šios veiklos sėkmė priklausys nuo dviejų sąlygų: 

• Turi būti įsteigtos naujai sukurtos įstaigos (visų pirma nacionalinės saugos institucijos), 
turinčios tokią pačią kompetenciją ir vienodai veiksmingos. Tai būtina nacionalinių saugos 
institucijų savitarpio pasitikėjimui užtikrinti. Todėl Komisija ir toliau tikrins, ar Bendrijos 
teisės aktų nuostatos, susijusios su naujomis struktūromis ir priemonėmis, tinkamai 
perkeltos į nacionalinę teisę. 

• Vadovaujamas Europos geležinkelių agentūros vaidmuo palaipsniui derinant saugos 
taisykles ir procedūras ir pamažu keičiant jas bendrais būdais. Šis vaidmuo ateityje galėtų 
pasikeisti: Agentūros veikla galėtų papildyti nacionalinių saugos institucijų veiklą, 
susijusią su sertifikatų ir įgaliojimų išdavimu.  
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Su TEN-T tinklu susiję sąveiką reglamentuojantys antrinės teisės aktai turėtų būti galutinai 
parengti 2010 m. Akivaizdu, kad tokia veikla yra Komisijos prioritetas, nes nepatvirtinus visų 
posistemių techninių sąveikos specifikacijų neįmanoma užtikrinti sąveikos. Kitas Komisijos 
prioritetas – organizuoti perėjimą nuo senosios tvarkos (Tarptautinio prekinių vagonų 
naudojimo taisyklių kaip svarbiausio sektoriaus atstovų susitarimo dėl tarptautinio ir 
nacionalinio susisiekimo taisyklių) prie naujosios tvarkos, t. y. techninių sąveikos 
specifikacijų ir infrastruktūros bei geležinkelio riedmenų registrų. 

Tai, kad posistemiams išduodama vis daugiau atitikties sertifikatų ir taikoma nedaug išlygų, 
rodo, kad apskritai galiojančios techninės sąveikos specifikacijos taikomos sėkmingai. Tai 
taip pat rodo paskelbtųjų įstaigų svarbą ir jų vaidmenį, susijusį su kompetencijos didinimu ir 
savitarpio pasitikėjimo užtikrinimu. Tačiau likę neišspręsti techninių sąveikos specifikacijų 
klausimai ir ribota techninių sąveikos specifikacijų geografinė taikymo sritis gali sutrukdyti 
tolesnei Europos geležinkelių sistemos integracijai, nes šie dalykai trukdo užtikrinti sąveiką. 
Todėl bus labai svarbu kuo greičiau išspręsti neišspręstus klausimus ir išplėsti techninių 
sąveikos specifikacijų taikymo sritį. 

Sąveikos užtikrinimas – lėtas procesas. Kadangi geležinkelio infrastruktūros ir geležinkelio 
riedmenų eksploatavimo laikas yra ilgas ir būtina užtikrinti, kad sektoriaus atstovams 
tenkančios investicijų išlaidos nebūtų pernelyg didelės, daryti esminių pakeitimų, kuriais būtų 
užtikrintos vienodos procedūros, negalima. Todėl Komisija pirmiausia sieks, kad būtų 
įgyvendintos tos techninės specifikacijos, kurios artimiausiu metu ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu gali suteikti daugiausia naudos, t. y. kontrolės, valdymo ir signalizacijos, krovinių 
vežimo paslaugų telematikos priemonių, keleivių telematikos priemonių, eismo organizavimo 
ir valdymo techninės sąveikos specifikacijos.  

Be to, ateityje peržiūrint technines sąveikos specifikacijas reikės geriau atsižvelgti į principus, 
nustatytus pagal reguliavimo aplinkos paprastinimo strategiją, ir užtikrinti geležinkelių srities 
teisės aktų tinkamumą, veiksmingumą ir proporcingumą. Pavyzdžiui, bus svarstoma galimybė 
plačiau naudoti savanoriškus europinius standartus. Ši ataskaita suteikė Komisijai galimybę 
atkreipti dėmesį į šiuos klausimus. Komisija ir toliau tikrins, kaip geležinkelių saugos ir 
sąveikos teisinė sistema įgyvendinama praktiškai, ir užtikrins, kad būtų priimti visi antrinės 
teisės aktai (visų pirma paprastųjų geležinkelių techninės sąveikos specifikacijos ir bendri 
saugos būdai) ir kad naujos direktyvos būtų perkeltos į nacionalinę teisę. Tuomet Komisija 
ketina parengti komunikatą, kuriame bus peržiūrėta Bendrijos geležinkelių sistemos sąveikos 
ir saugos politika.  


