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Pakeitimas 57
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo , ypač į jos 91 straipsnio
1 dalį, 170 ir 171 straipsnius;

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 4 straipsnio 2 
dalies c punktą, 91 straipsnio 1 dalį ir 170 
bei 171 straipsnius;

Or. fr

Pakeitimas 58
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant Europos Sąjungos piliečiams, 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
regioninės ir vietinės valdžios institucijoms 
leisti visapusiškai naudotis pranašumais, 
kurie atsiranda sukūrus erdvę be vidaus 
sienų, ypač reikia tobulinti nacionalinių 
geležinkelių tinklų sujungimą ir sąveiką bei 
galimybę naudotis tais tinklais, imantis 
visų reikalingų veiksmų techninio 
standartizavimo srityje;

(2) siekiant Europos Sąjungos piliečiams, 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
regioninės ir vietinės valdžios institucijoms 
leisti visapusiškai naudotis pranašumais, 
kurie atsiranda sukūrus erdvę be vidaus 
sienų ir įgyvendinus teritorinės 
sanglaudos tikslus, ypač reikia tobulinti 
nacionalinių geležinkelių tinklų sujungimą 
ir sąveiką bei galimybę naudotis tais 
tinklais, imantis visų reikalingų veiksmų 
techninio standartizavimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 59
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) saugos tikslais būtina kiekvienai 
pradedamai eksploatuoti transporto 
priemonei priskirti tapatumo kodą. Tuomet 
transporto priemonė turėtų būti įrašoma į 
nacionalinį transporto priemonių registrą. 
Registrai turėtų būti prieinami visoms 
valstybėms narėms ir tam tikriems 
ekonomikos subjektams Europos 
Sąjungoje informacijai gauti.
Nacionaliniai transporto priemonių 
registrai turėtų būti vienodo duomenų 
formato. Todėl jie turėtų būti 
reglamentuoti bendrose naudojimo ir 
techninėse specifikacijose;

(14) saugos tikslais būtina kiekvienai 
pradedamai eksploatuoti transporto 
priemonei priskirti tapatumo kodą. Tuomet 
transporto priemonė turėtų būti įrašoma į 
Europos transporto priemonių registrą. Šis 
registras turėtų būti prieinamas Europos 
Sąjungoje informacijai gauti;

Or. en

Pakeitimas 60
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tinklams, kurie funkciniu požiūriu yra 
atskirti nuo likusios geležinkelių 
transporto sistemos, ir yra skirti tik 
keleivių vežimo vietos, miesto ar 
priemiestiniais maršrutais paslaugoms 
teikti; taip pat geležinkelio įmonėms,
kurios vykdo veiklą tik tokiuose tinkluose;

b) tinklams, kurie yra skirti tik keleivių 
vežimo vietos, miesto ar priemiestiniais 
maršrutais paslaugoms teikti; taip pat 
geležinkelio įmonėms, kurios vykdo veiklą 
tik tokiuose tinkluose;

Or. en

Pagrindimas

„Atskyrimo funkciniu požiūriu“ reikalavimas yra labai neaiškus. Aprašymo „skirti tik [...] 
vežimo“ pakanka aiškiai identifikuoti geležinkelio linijas, kurioms ši direktyva turėtų būti 
netaikoma.
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Pakeitimas 61
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Mobilių posistemių pateikimas rinkai
1. Riedmenų posistemį ir riedmens 
kontrolės, valdymo ir signalizacijos 
posistemį pareiškėjas rinkai pateikia tik 
jei tie posistemiai yra suprojektuoti, 
sukonstruoti ir įrengti taip, kad atitiktų 
III priede nustatytus esminius
reikalavimus.
2. Visų pirma pareiškėjas užtikrina, kad 
būtų pateikta EB patikros deklaracija.
3. Jei esamas posistemis atnaujinamas 
arba patobulinamas, naujos „EB“ 
patikros deklaracijos reikia, kaip 
nustatyta 15 straipsnio 4 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 62
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Transporto priemonė rinkai pateikiama
tik gavus agentūros pagal 5 dalį išduotą 
leidimą pateikti transporto priemonę rinkai.

1. Transporto priemonė pradedama 
eksploatuoti tik gavus agentūros pagal 
5 dalį išduotą leidimą pateikti transporto 
priemonę rinkai.

Or. en
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Pakeitimas 63
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra skelbia sprendimus, kuriais 
duodamas leidimas pateikti transporto 
priemonę rinkai. Tokiais leidimais 
patvirtinamos parametrų, kurie yra svarbūs 
pagal TSS tikrinant techninį transporto 
priemonės ir stacionarių įrenginių 
suderinamumą, vertės. Leidime pateikti 
transporto priemonę rinkai taip pat yra 
informacija apie transporto priemonės 
atitiktį atitinkamoms TSS ir nacionalinių 
taisyklių rinkiniams, susijusiems su šiais 
parametrais.

2. Agentūra skelbia sprendimus, kuriais 
duodamas leidimas pradėti eksploatuoti
transporto priemonę. Tokiais leidimais 
patvirtinamos parametrų, kurie yra svarbūs 
pagal TSS ir nacionalinių taisyklių, 
taikomų atrinktiems tinklams arba 
linijoms ar tinklų arba linijų grupėms, 
rinkinius tikrinant techninį transporto 
priemonės ir stacionarių įrenginių 
suderinamumą, vertės. Leidime pateikti 
transporto priemonę rinkai taip pat yra 
informacija apie transporto priemonės 
atitiktį atitinkamoms TSS ir nacionalinių 
taisyklių, taikomų atrinktiems tinklams 
arba linijoms ar tinklų arba linijų 
grupėms, rinkiniams, susijusiems su šiais 
parametrais.

Or. en

Pakeitimas 64
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Leidime pateikti transporto priemonę 
rinkai gali būti nustatytos transporto 
priemonės naudojimo sąlygos ir kiti 
apribojimai.

3. Leidime pateikti transporto priemonę 
rinkai nustatomos transporto priemonės 
naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai.

Or. en
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Leidimas pateikti transporto priemonę
rinkai išduodamas remiantis pareiškėjo 
parengta transporto priemonės arba 
transporto priemonės tipo byla, įskaitant
dokumentais pagrįstus įrodymus, kad:

4. Leidimas pradėti eksploatuoti transporto 
priemonę išduodamas remiantis pareiškėjo 
parengta transporto priemonės arba 
transporto priemonės tipo byla, įskaitant:

a) rinkai mobilūs posistemiai, iš kurių 
sudaryta transporto priemonė, pateikiami 
pagal 19 straipsnį;

a) transporto priemonės EB patikros 
deklaraciją ir jos techninę bylą;

b) a punkte nurodytų posistemių ir 
sistemos, į kurią jie integruojami, 
techninis suderinamumas yra nustatytas 
remiantis atitinkamomis TSS, 
nacionalinėmis taisyklėmis ir registrais;

b) patikros sertifikatą, kai taikomos 
nacionalinės taisyklės pagal VI priedo 3 
dalį;

c) a punkte nurodyti posistemiai yra 
saugiai integruoti transporto priemonėje
pagal atitinkamas TSS, nacionalines 
taisykles ir Direktyvos .../... [dėl saugos 
Sąjungos geležinkeliuose] 6 straipsnyje 
nurodytus bendruosius saugos būdus.

c) saugaus integravimo transporto 
priemonėje dokumentais pagrįstus 
įrodymus, jei to neapima a ir b punktai;

ca) dokumentais pagrįstus įrodymus apie 
transporto priemonės techninį 
suderinamumą ir saugų integravimą 
atrinktuose tinkluose arba linijose ar 
tinklų arba linijų grupėse pagal 9 dalį;

Or. en

Pakeitimas 66
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra pateikia išsamias gaires, kaip 
gauti leidimą pateikti transporto priemonę 

Agentūra pateikia išsamias gaires, kaip 
gauti leidimą pradėti eksploatuoti
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rinkai. Paraiškos teikimo gairių 
dokumentas, kuriame aprašyti ir paaiškinti 
leidimo pateikti transporto priemonę rinkai
reikalavimai, taip pat išvardyti dokumentų 
reikalavimai, pareiškėjams pateikiamas 
nemokamai. Agentūra ir nacionalinės 
saugos institucijos šią informaciją platina
bendradarbiaudamos.

transporto priemonę. Paraiškos teikimo 
gairių dokumentas, kuriame aprašyti ir 
paaiškinti leidimo pradėti eksploatuoti
transporto priemonę reikalavimai, taip pat
išvardyti dokumentų reikalavimai, 
pareiškėjams pateikiamas nemokamai. 
Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos 
šią informaciją platina 
bendradarbiaudamos.

Or. en

Pakeitimas 67
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Agentūra leidimą pateikti transporto 
priemonę rinkai gali išduoti transporto 
priemonių serijai. Tokie leidimai galioja 
visose valstybėse narėse.

6. Agentūra leidimą pradėti eksploatuoti 
transporto priemonę gali išduoti transporto 
priemonių serijai. Tokie leidimai galioja 
visose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 68
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjui paprašius, leidime pateikti
transporto priemonę rinkai gali būti
įrašomi tinklai arba linijos ar tinklų arba 
linijų grupės, kuriose geležinkelio įmonė 
tokią transporto priemonę gali pradėti 
eksploatuoti be papildomos patikros, 
tikrinimo arba bandymo, susijusių su 
techniniu transporto priemonės ir tinklo 
suderinamumu. Tokiu atveju pareiškėjas 

Prašyme pareiškėjas pateikia transporto 
priemonės techninio suderinamumo su 
tinklais arba linijomis ar tinklų arba 
linijų grupėmis, dėl kurių jis teikia 
paraišką, įrodymą. Leidime pradėti 
eksploatuoti transporto priemonę įrašomi 
tinklai arba linijos ar tinklų arba linijų 
grupės, kuriose transporto priemonė gali
važiuoti be papildomos patikros, tikrinimo 
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prie savo prašymo prideda techninio 
transporto priemonės ir susijusių tinklų 
arba geležinkelio linijų suderinamumo 
įrodymą.

arba bandymo, susijusių su techniniu 
transporto priemonės ir tinklo 
suderinamumu. Tokiu atveju pareiškėjas 
prie savo prašymo prideda techninio 
transporto priemonės ir susijusių tinklų 
arba geležinkelio linijų suderinamumo 
įrodymą.

Or. en

Pakeitimas 69
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Jei transporto priemonė nebeatitinka 
reikalavimų, pagal kuriuos buvo išduotas 
leidimas, Agentūra gali pakeisti arba 
atšaukti transporto priemonės leidimą; 
tokiu atveju Agentūra pateikia savo 
sprendimo priežastis ir atnaujina 43 
straipsnyje apibrėžtą Europos registrą.

Or. en

Pakeitimas 70
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonių eksploatacijos 
pradžia

Transporto priemonių naudojimas

Or. en
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Pakeitimas 71
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eksploatuoti transporto priemonę 
geležinkelio įmonė pradeda tik 
konsultuodamasi su infrastruktūros 
valdytoju patikrinusi, ar pagal atitinkamas 
TSS, nacionalines taisykles, registrus ir 
direktyvos 6 straipsnyje nurodytus 
bendruosius saugos būdus transporto 
priemonė ir maršrutas yra techniškai 
suderinami, taip pat ar transporto 
priemonė ir sistema, kurioje ją ketinama 
eksploatuoti, yra saugiai integruotos.

Prieš pradėdama eksploatuoti transporto 
priemonę geležinkelio įmonė patikrina, ar 
transporto priemonė turi galiojantį leidimą 
būti pradėta eksploatuoti valstybėse 
narėse ir maršrute, kurio ši transporto 
priemonė skirta važinėti, atsižvelgdama į:

a) 45 straipsnyje nurodytą (-us) registrą (-
us) ir dėl laikinų apribojimų, susijusių su 
tinklu, perduotų infrastruktūros valdytojo 
arba susijusių su transporto priemone, 
perduotų už priežiūrą atsakingo subjekto, 
laikinai pasikeitusias parametrų vertes;
b) 43 straipsnyje nurodytą Europos 
transporto priemonių registrą ir (arba) 44 
straipsnyje nurodytą Europos transporto 
priemonių tipų registrą, taip pat bet 
kokias dėl laikinų apribojimų, susijusių 
su tipu arba transporto priemone, laikinai 
pasikeitusias parametrų vertes.

Or. en

Pakeitimas 72
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu pirmiausia išduodamas 
leidimas pateikti transporto priemonę 

Išbraukta.
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rinkai, kaip numatyta 20 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 73
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos transporto priemonės, kurias 
pradedama eksploatuoti Sąjungos
geležinkelių sistemoje, žymimos Europos 
transporto priemonės numeriu (ETPN), 
kurį prieš primą kartą pradedant
eksploatuoti transporto priemonę suteikia 
už atitinkamą teritoriją atsakinga 
institucija.

1. Visos transporto priemonės, kurias 
pradedama eksploatuoti Sąjungos
geležinkelių sistemoje, žymimos Europos 
transporto priemonės numeriu (ETPN), 
kurį suteikia Agentūra išduodant leidimą 
pradėti eksploatuoti.

Or. en

Pakeitimas 74
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniai transporto priemonių 
registrai

Europos transporto priemonių registras

Or. en

Pakeitimas 75
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jį tvarko ir atnaujina nuo jokios 
geležinkelio įmonės nepriklausoma 
įstaiga;

b) jį tvarko ir atnaujina Agentūra;

Or. en

Pakeitimas 76
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
nacionalinių transporto priemonių registrų
turinio, duomenų formato, funkcinės ir 
techninės architektūros, darbo režimo, 
įskaitant keitimosi duomenimis tvarką, 
bendrąsias specifikacijas ir duomenų 
įvesties bei paieškos taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
48 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
Europos transporto priemonių registro
turinio, duomenų formato, funkcinės ir 
techninės architektūros, darbo režimo, 
įskaitant keitimosi duomenimis tvarką, 
bendrąsias specifikacijas ir duomenų 
įvesties bei paieškos taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
48 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en


