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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvadas

Nors krovinių ir keleivių transporto poreikis nuolat didėja, šiuo metu daugelyje valstybių 
geležinkelių sektorius patiria nuosmukį, o dėl aplinkosaugos ir energetikos problemų Europa 
negali rasti sprendimų dėl darnaus transporto. Kas sukėlė šį nuosmukį? Geležinkeliai per daug 
brangiai kainuoja ir jų tinklas nepakankamai išvystytas, kad įgytų pranašumą prieš savo 
tiesioginius konkurentus: automobilius, laivus arba lėktuvus. 

Todėl 2013 m. sausio 30 d. Europos Komisija pateikė 4-ąjį geležinkelių teisės aktų paketą, 
siekdama iki galo sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir taip padidinti geležinkelių 
transporto konkurencingumą ir sumažinti sąnaudas.

Šios reformos turės didžiulį poveikį valstybėms narėms, regionams, vietos valdžios 
institucijoms, geležinkelių sistemos subjektams, klientams ir piliečiams, todėl buvo įsteigtas 
už kitų Sąjungos politikos sričių įtakos Europos ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai vertinimą atsakingas regioninės plėtros komitetas, teikiantis išsamią nuomonę apie 
šias reformas.

Naujos redakcijos direktyvos dėl geležinkelių sistemos sąveikos ES tikslas – sumažinti 
susiskaidymą ir transporto priemonių ir įrangos pateikimo rinkai sąnaudas. Šie pasiūlymai leis 
ES lygmeniu padidinti geležinkelių sąveiką išlaikant didžiausią saugos lygį.

Siekiant sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir atverti sektorių konkurencijai, būtina 
supaprastinti ir techniškai suderinti procedūras. Sąveika taip pat yra būtina sąlyga tobulinant 
Sąjungos teritorinei sanglaudai būtiną tarpvalstybinį geležinkelių transportą. 

Iš tikrųjų, skirtingos nacionalinės geležinkelių sistemos yra karingos Europos praeities 
pėdsakas. Istoriškai skirtingos sistemos sukurtos sąmoningai, siekiant apsaugoti valstybių 
nacionalinę ekonomiką ir ypač nacionalinę teritoriją nuo karinių įsiveržimų. 

Europos Komisijos duomenimis, dabar ES galioja daugiau kaip 11 000 nacionalinių techninių 
ir saugos taisyklių. Dabar Europos geležinkelio agentūra (Agentūra) turi normatyvinius 
įgaliojimus: ji įgaliota parengti minimalius sąveikos standartus siekiant sumažinti 
nacionalinių taisyklių painiavą ir sudaryti sąlygas saugiam ir nenutrūkstamam traukinių 
judėjimui. 

Leidimą pradėti eksploatuoti transporto priemones išduoda kiekvienos valstybės teritorijoje 
veikianti Nacionalinė saugumo institucija (NSI). Kyla didelių nesutarimų dėl šių institucijų 
leidimo eksploatuoti transporto priemones ir saugos sertifikavimo procedūrų vykdymo 
pobūdžio. Dažnai procedūra yra ilga ir brangi.

Pagal turimus duomenis išlaidos leidimų išdavimo procedūroms sudaro iki 10 proc. sąnaudų 
lokomotyvui vienoje valstybėje. Leidus eksploatuoti transporto priemones trijose valstybėse 
narėse išlaidos gali siekti apie 30 proc. bendrų sąnaudų.



PE514.700v01-00 4/34 PA\941208LT.doc

LT

Europos Komisijos pasiūlymas laikomas „revoliuciniu“. Iš tikrųjų, Komisija nori panaikinti 
leidimą „pradėti eksploatuoti“ ir palikti tik „pateikimo rinkai“ sąvoką ir geležinkelio įmonės 
(GI) teisę pradėti eksploatuoti ir leisti vairuoti traukinį. 

Kita naujovė: Komisija nori prie Agentūros turimų „normatyvinių“ įgaliojimų priskirti 
atsakomybę už „eksploatavimą“: surinkusi įrangos atitiktį patvirtinančius sertifikatus 
Agentūra išduotų „pateikimo rinkai leidimus“. 

Siūlomi pakeitimai

Nuomonės referentė itin palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymus dėl realaus 
pareiškėjams taikomų procedūrų supaprastinimo ir realaus ES požiūrio į transporto priemonių 
sertifikavimą. 

Siūlomi pakeitimai susiję su Agentūros išduodamu „pateikimo rinkai leidimu“, kuris galiotų 
visoje Europoje. Šiuo leidimu siekiama iš naujo įvertinti Agentūros pajėgumą pakeisti 27 
NSI, kruopščiai apgalvoti visas vis dar galiojančias nacionalines taisykles ir atlikti būtinas 
patikras.

Be to, sąnaudos ir geležinkelių bendrovėms tenkanti atsakomybė už eksploatavimo pradžią 
būtų per daug didelės ir gali atbaidyti naujus rinkos dalyvius.

Siūloma sistema. Pakeitimams didelės įtakos turėjo praėjusių metų birželio 10 d. Tarybos 
kompromisas, leidžiantis suderinti ES arbitražo ir nacionalinių ekspertų nuomones. Taip pagal 
vieno langelio principą tik Agentūra bus atsakinga už leidimų eksploatuoti transporto 
priemones išdavimą. Savo prašyme pareiškėjas privalo nurodyti transporto priemonės 
„eksploatavimo teritoriją“. Agentūra tikrina, ar laikomasi TSS reikalavimų ir perduoda 
„eksploatavimo teritorijose“ esančioms NSI prašymus dėl techninio ir nacionalinių taisyklių 
suderinamumo patikrinimo. 

Per mėnesio laikotarpį institucijos gali paprašyti papildomų patvirtinamųjų dokumentų ir ne 
ilgiau kaip per 4 mėnesių laikotarpį privalo išnagrinėti dokumentus ir pateikti eksperto 
įvertinimą. Atsižvelgdama į NSI nuomonę Agentūra prima sprendimą. 

Jeigu tarp Agentūros ir NSI kyla ginčas, apeliacinė tarnyba priima joms privalomą sprendimą. 

Kiti pakeitimai. Jūsų nuomonės referentė taip pat siūlo vietoj 27 nacionalinių registrų sukurti 
Europos transporto priemonių registrą. Taip pat patikslinama, kad išsiimti naują leidimą 
reikėtų tik dėl „esminių“ su transporto priemonėmis susijusių pokyčių. Naujos TSS sąnaudų ir 
naudos analizę reikia kruopščiai įvertinti. 

Norint užtikrinti sklandesnį ES rinkos veikimą, atskirus dokumentus taip pat reikia suderinti. 
Galiausiai, Agentūra privalo išlaikyti leidimo naudotis Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistema kontrolę, siekiant užtikrinti šios sistemos įgyvendinimo koordinavimą visoje 
Europoje.

Galiausiai galimybė išplėsti „eksploatavimo teritoriją“ iki artimiausios tarpvalstybinės 
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geležinkelio stoties netaikant naujos procedūros, jeigu geležinkelių sistemos panašios, yra 
svarbi naujovė. 

Pereinamasis laikotarpis. Dėl suderinimo darbų, kuriuos privalo atlikti EGA ir NSI, apimties, 
siūloma vietoj dviejų metų pereinamąjį laikotarpį pratęsti iki trijų metų. Vis dėlto, po dviejų 
metų Komisija privalo Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą apie Agentūros 
pasiektą pažangą vykdant savo naujas pareigas. 

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

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. 
Registras turėtų būti viešas;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomi reikalavimai, 
kurių turi būti laikomasi siekiant 
užtikrinti Sąjungos geležinkelių sistemos 
sąveiką, suderintą su Direktyvos […/… dėl 
saugos Sąjungos geležinkeliuose] 
nuostatomis. Šie reikalavimai yra susiję su 
šios sistemos dalių projektavimu, 
konstravimu, pradėjimu eksploatuoti, 
patobulinimu, atnaujinimu, naudojimu ir 
technine priežiūra, taip pat su personalo, 
kuris ją eksploatuoja ir techniškai prižiūri, 
profesine kvalifikacija ir sveikatos bei 
saugos sąlygomis.

1. Šia direktyva nustatomi reikalavimai, 
kurių turi būti laikomasi siekiant 
užtikrinti Sąjungos geležinkelių sistemos 
sąveiką, suderintą su Direktyvos […/… dėl 
saugos Sąjungos geležinkeliuose] 
nuostatomis. Šie reikalavimai yra susiję su 
šios sistemos dalių projektavimu, 
konstravimu, pradėjimu eksploatuoti, 
patobulinimu, atnaujinimu, naudojimu ir 
technine priežiūra, taip pat su personalo, 
kuris ją eksploatuoja ir techniškai prižiūri, 
profesine kvalifikacija ir sveikatos bei 
saugos sąlygomis. Siekiant šio tikslo 
turėtų būti nustatytas didžiausias 
techninio suderinamumo lygis ir 
sudaromos sąlygos palaipsniui kurti 
įrangos ir paslaugų, skirtų Sąjungos 
geležinkelių sistemai konstruoti, 
rekonstruoti, modernizuoti ir eksploatuoti, 
vidaus rinką.

Or. fr

Pagrindimas

Sąveikos direktyvoje (dabar galiojantis 1.2b straipsnis) nurodyti dabartiniai tikslai turi būti 
išlaikyti, nes tai yra bendros direktyvos gairės (didžiausias techninio suderinamumo lygis ir 
įrangos, paslaugų ir eksploatavimo vidaus rinkos nuoseklus kūrimas).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) sąveika – geležinkelių sistemos 
gebėjimas sudaryti sąlygas saugiam ir 
nenutrūkstamam traukinių, kurie atitinka 
šioms linijoms reikalingą eksploatacijos 
lygį, judėjimui;

2) sąveika – geležinkelių sistemos 
gebėjimas sudaryti sąlygas saugiam ir 
nenutrūkstamam traukinių, kurie atitinka 
šioms linijoms reikalingą eksploatacijos 
lygį, judėjimui; šis gebėjimas priklauso 
nuo visų norminių, techninių ir 
eksploatacinių sąlygų, kurių turi būti 
laikomasi, kad būtų įvykdyti esminiai 
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reikalavimai;

Or. fr

Pagrindimas

Ši į šiuo metu galiojančių ES teisės aktų sistemą įtraukta frazė vis dar svarbi, nes ji suteikia 
aiškumo.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) patobulinimas – bet koks posistemio 
ar jo dalies modifikavimo darbas, 
kurį atlikus reikia keisti „EB“ patikros 
deklaracijos techninę bylą, jei tokia byla 
yra, ir kuriuo pagerinamos bendrosios 
posistemio eksploatacinės charakteristikos;

12) patobulinimas – esminis posistemio ar 
jo dalies, transporto priemonės ar jos 
dalies modifikavimo darbas, kuriuo 
pagerinamos bendrosios posistemio 
eksploatacinės charakteristikos;
kiekvienoje TSS nurodomi „esminiai“ 
posistemio arba atitinkamos transporto 
priemonės pakeitimai;

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų išvengta vis naujos EB deklaracijos kiekvienam pakeitimui (buvo padaryta daugybė 
nedidelių pakeitimų, turėjusių poveikį arba jo neturėjusių techninei bylai), TSS turėtų būti 
paaiškintas „esminis“ kriterijus, norint parengti naują EB deklaraciją.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) atnaujinimas – bet koks posistemio 
ar jo dalies pakeitimo darbas, kuris 
nekeičia bendrųjų posistemio 
eksploatacinių charakteristikų;

13) atnaujinimas – esminis posistemio ar jo 
dalies, transporto priemonės ar jos dalies
pakeitimo darbas, kuris nekeičia bendrųjų 
posistemio arba transporto priemonės
eksploatacinių charakteristikų; kiekvienoje 
TSS nurodomi „esminiai“ posistemio 
arba atitinkamos transporto priemonės 
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atnaujinimai;

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 39 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a) „eksploatavimo teritorija“: numatyta 
transporto priemonės eksploatavimo 
teritorija, t. y. tinklai ar linijos, arba 
tinklų ar linijų, skirtų transporto 
priemonei važinėti vienoje arba keliose 
valstybėse narėse, grupė.

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatomos sąveikos sudedamosios 
dalys ir sąsajos, kurioms turi būti taikomos 
Europos specifikacijos, įskaitant Europos 
standartus, būtinos sąveikai geležinkelių 
sistemoje pasiekti;

d) nustatomos sąveikos sudedamosios 
dalys ir sąsajos, kurioms turi būti taikomos 
Europos specifikacijos, įskaitant Europos 
standartus, būtinos sąveikai geležinkelių 
sistemoje pasiekti; tai apima atsarginių 
geležinkelio dalių, kurios galėtų būti 
standartizuotos pagal Reglamento [dėl 
Europos Sąjungos geležinkelių agentūros, 
kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) 
Nr. 881/2004] 41 straipsnį, nustatymą.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant sukurti geležinkelių įrangos vidaus rinką vadovaujantis Komisijos pasiūlymu, 
pateiktu Reglamento dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 41 straipsnyje, į kiekvieną 



PA\941208LT.doc 9/34 PE514.700v01-00

LT

TSS turėtų būti įtrauktas atsarginių detalių, kurias reikia standartizuoti, sąrašas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rengiant, tvirtinant ir apžvelgiant 
visas TSS (įskaitant pagrindinius 
parametrus) atsižvelgiama į visų 
planuojamų techninių sprendimų 
numatomas sąnaudas ir naudą, taip pat į 
jų sąsajas, siekiant priimti ir įgyvendinti 
tinkamiausius sprendimus. Valstybės 
narės dalyvauja atliekant šį vertinimą 
suteikdamos reikiamus duomenis.

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų galima įvertinti visų planuojamų techninių sprendimų numatomas sąnaudas ir 
naudą, ši šiuo metu galiojančios direktyvos pastraipa (I priedas, 4.2) turėtų būti vėl įtraukta į 
visas Technines sąveikos specifikacijas siekiant įgyvendinti tinkamiausius sprendimus, ypač 
tuos, kurie naudingi vietos ir regionų valdžios institucijoms.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant per Komisiją sužinoti 
nuomones apie TSS trūkumus, 
atstovaujamųjų organizacijų tinklo narys
gali veikti kaip pareiškėjas. Komisija 
pareiškėjui praneša apie savo sprendimą 
ir pagrindžia savo galimą atsisakymą.

Or. fr

Pagrindimas

Dažnai geležinkelių sistemos dalyviai pirmieji aptinka su TSS susijusias problemas, todėl 
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jiems turėtų būti suteikta teisė prašyti, kad Komisija sužinotų nuomones apie TSS nustatytus 
trūkumus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Notifikuotoji atitikties vertinimo įstaiga, 
atsakinga už posistemio „EB“ patikrą, 
imasi veiksmų projektavimo etape ir juos 
tęsia visu gamybos laikotarpiu iki 
tvirtinimo etapo, kai posistemis 
pradedamas eksploatuoti. Remdamasi 
atitinkamose TSS, taip pat 44 ir 45 
straipsniuose numatytų registrų 
informacija, ji gali vykdyti ir atitinkamo 
posistemio sąsajų su sistema, į kurią 
minėtasis posistemis įtraukiamas, patikrą.

2. Notifikuotoji atitikties vertinimo įstaiga, 
atsakinga už posistemio „EB“ patikrą, 
imasi veiksmų projektavimo etape ir juos 
tęsia visu gamybos laikotarpiu iki 
tvirtinimo etapo, kai posistemis 
pradedamas eksploatuoti. Remdamasi 
atitinkamose TSS, taip pat 44 ir 45 
straipsniuose numatytų registrų 
informacija, ji vykdo ir atitinkamo 
posistemio sąsajų su sistema, į kurią 
minėtasis posistemis įtraukiamas, patikrą.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų atsižvelgiama ir į sąsajas, kaip nustatyta šiuo metu galiojančioje 
direktyvoje.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena nacionalinė saugos institucija 
leidžia pradėti eksploatuoti jos valstybės 
narės teritorijoje esančius arba naudojamus 
energijos ir infrastruktūros posistemius.

Kiekviena nacionalinė saugos institucija 
leidžia pradėti eksploatuoti jos valstybės 
narės teritorijoje esančius arba naudojamus 
energijos ir infrastruktūros posistemius. 
Dėl ERTMS įrenginių geležinkelio 
linijose Nacionalinė saugos institucija 
konsultuojasi su Europos geležinkelio 
agentūra, priimančia sprendimą. Dėl kitų 
stacionarių įrenginių sprendimą priima 
Nacionalinė saugos institucija.
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Or. fr

Pagrindimas

Aiškiau juos tiesiogiai vadinti „ERTMS įrenginiai geležinkelio linijose“. Kiekviena 
nacionalinė saugos institucija turi suteikti leidimą pradėti eksploatuoti visus nacionalinius 
stacionarius įrenginius. Siekiant užtikrinti koordinuotą požiūrį į ERTMS, Agentūra turi 
suteikti leidimą ERTMS įrenginiams geležinkelio linijose.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) planuojami darbai gali neigiamai 
paveikti bendrą susijusio posistemio 
saugos lygį; arba

f) planuojami darbai gali iš esmės paveikti 
bendrą susijusio posistemio saugos lygį; 
arba

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei esamas posistemis atnaujinamas arba 
patobulinamas, naujos „EB“ patikros 
deklaracijos reikia, kaip nustatyta 15 
straipsnio 4 dalyje.

3. Jei esamas pagrindinis posistemis 
atnaujinamas arba patobulinamas, naujos 
„EB“ patikros deklaracijos reikia, kaip 
nustatyta 15 straipsnio 4 dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Pateikti rinkai leidžiamų transporto 

priemonių registracija
1. Kai pagal 20 straipsnį gaunamas 
leidimas pateikti rinkai transporto 
priemonę, prieš pradedant ją eksploatuoti 
savininko prašymu ji turi būti įtraukta į 
Europos transporto priemonių registrą 
pagal 43 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Savo prašyme dėl pateikimo rinkai 
pareiškėjas patikslina numatytą 
transporto priemonės eksploatavimo 
teritoriją, t. y. tinklus ar linijas, arba 
tinklų ar linijų, skirtų transporto 
priemonei važinėti vienoje arba keliose 
valstybėse narėse, grupes. Pareiškėjas prie 
savo prašymo prideda techninio 
transporto priemonės ir susijusių tinklų 
arba geležinkelio linijų suderinamumo 
įrodymą.

Or. fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Leidimas pateikti transporto priemonę 
rinkai išduodamas remiantis pareiškėjo 
parengta transporto priemonės arba 
transporto priemonės tipo byla, įskaitant 
dokumentais pagrįstus įrodymus, kad:
a) rinkai mobilūs posistemiai, iš kurių 
sudaryta transporto priemonė, pateikiami 
pagal 19 straipsnį;
b) a punkte nurodytų posistemių ir 
sistemos, į kurią jie integruojami, 
techninis suderinamumas yra nustatytas 
remiantis atitinkamomis TSS, 
nacionalinėmis taisyklėmis ir registrais;
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;
d) 1a pastraipoje nurodytas techninis 
transporto priemonės suderinamumas su 
vietovės tinklu pagal atitinkamas TSS, 
nacionalines taisykles ir Direktyvos .../... 
[dėl saugos Sąjungos geležinkeliuose] 6 
straipsnyje nurodytus bendruosius saugos 
būdus.
Kiekvieną kartą, kai reikia atlikti 
bandomąjį važiavimą norint gauti 
dokumentais pagrįstą techninio 
suderinamumo įrodymą, kaip numatyta 
1b dalies b ir d punktuose, atitinkamos 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
pareiškėjui išduoti laikiną leidimą 
eksploatuoti transporto priemonę, siekiant 
ją praktiškai išbandyti važiuojant tinklu. 
Pasikonsultavęs su pareiškėju, 
infrastruktūros valdytojas deda visas 
pastangas siekdamas užtikrinti, kad 
bandomieji važiavimai būtų atlikti per tris 
mėnesius nuo pareiškėjo prašymo gavimo 
dienos. Prireikus nacionalinė saugos 
institucija imasi reikiamų priemonių 
siekdama užtikrinti, kad bandomieji 
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važiavimai galėtų būti atlikti per nustatytą 
laikotarpį. 

Or. fr

Pakeitimas 17

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 pateikti transporto 
priemonę rinkai. Tą leidimą sudaro:

a) leidimas prekiauti. Šis leidimas galioja 
visose valstybėse narėse ir suteikia teisę 
vykdyti prekybos sandorius visoje 
Europoje. 
b) leidimas eksploatuoti transporto 
priemonę 1a pastraipoje nurodytoje 
teritorijoje. Tokiu leidimu patvirtinamos 
parametrų, kurie svarbūs pagal TSS 
tikrinant techninį transporto priemonės ir 
stacionarių įrenginių suderinamumą 
atitinkamoje teritorijoje, vertės. Leidime 
pateikti transporto priemonę rinkai taip pat 
yra informacija apie transporto priemonės 
atitiktį atitinkamoms TSS ir nacionalinių 
taisyklių rinkiniams, susijusiems su šiais 
parametrais.

c) transporto priemonės eksploatavimo 
sąlygos ir kiti apribojimai.

Or. fr
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš išduodama tokius leidimus 
Agentūra privalo:
a) įvertinti 1b dalies a, b ir c punktuose 
nurodytus bylos dokumentus, siekiant 
patikrinti jų išsamumą, tinkamumą ir 
nuoseklumą atsižvelgiant į atitinkamą 
TSS; 
b) konsultuotis su atitinkamomis 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
numatytoje eksploatavimo teritorijoje dėl 
bylos dokumentų vertinimo, siekiant 
patikrinti jų išsamumą, tinkamumą ir 
nuoseklumą atsižvelgiant į 1b dalies d 
punktą ir 1b dalies a, b ir c punktuose 
nurodytus su atitinkamomis 
nacionalinėmis taisyklėmis susijusius 
kriterijus.
Atsižvelgdama į prieš tai minėtus 
vertinimus ir pagrįstų abejonių atveju 
Agentūra arba nacionalinės saugos 
institucijos gali prašyti atlikti 
bandomuosius važiavimus tinklu. Siekiant 
palengvinti tokius bandymus, atitinkamos 
nacionalinės saugos institucijos gali 
pareiškėjui išduoti laikiną leidimą 
eksploatuoti transporto priemonę, kad ji 
būtų išbandyta važiuojant tinklu. 
Infrastruktūros valdytojas privalo dėti 
visas pastangas ir užtikrinti, kad toks 
bandomasis važiavimas būtų atliktas per 
tris mėnesius nuo Agentūros ar 
nacionalinės saugos institucijos prašymo
gavimo dienos.

Or. fr
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Per mėnesį nuo prašymo gavimo 
dienos Agentūra privalo pranešti 
pareiškėjui, kad pateikti visi reikiami 
dokumentai, arba privalo jo paprašyti per 
pagrįstą laikotarpį pateikti papildomą 
atitinkamą informaciją. Agentūra taip pat 
gali įvertinti dokumentų išsamumą, 
tinkamumą ir nuoseklumą atsižvelgdama 
į 1b dalies d punkte nurodytus kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Priimdama sprendimą dėl leidimo 
pateikti transporto priemones rinkai 
suteikimo, Agentūra vadovaujasi pagal 2a 
dalį atliktu vertinimu. Visais atvejais per 
keturis mėnesius nuo atitinkamos 
informacijos gavimo dienos arba per iš 
anksto nustatytą pagrįstą laikotarpį 
Agentūra privalo išduoti leidimą pateikti 
transporto priemonę rinkai arba pranešti 
pareiškėjui apie neigiamą sprendimą, 
nurodydama tokio sprendimo priežastis.

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 d dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Agentūra prisiima visą atsakomybę už 
išduodamus leidimus. Todėl su Agentūra 
ar jos personalu susijusio nusikalstamų 
veikų tyrimo atveju Agentūra privalo 
visiškai bendradarbiauti su atitinkamų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis.

Or. fr

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Jeigu Agentūra nesutinka su vienos ar 
kelių nacionalinių saugos institucijų 
pagal 2a dalies b punktą atliktu neigiamu 
vertinimu, ji apie tai praneša minėtajai ar 
minėtosioms institucijoms nurodydama 
tokio nesutikimo priežastis.
Agentūra bendradarbiauja su nacionaline 
saugos institucija ar nacionalinėmis 
saugos institucijomis siekdama atlikti 
visiems priimtiną vertinimą. Prireikus 
arba Agentūros ir nacionalinės saugos 
institucijos ar nacionalinių saugos 
institucijų sprendimu, į šį procesą gali 
įsitraukti ir pareiškėjas. Jeigu per 15 
dienų nuo Agentūros pranešimo 
nacionalinei saugos institucijai arba 
nacionalinėms saugos institucijoms apie 
nesutikimą nepasiekiamas visiems 
priimtinas sprendimas dėl vertinimo, 
Agentūra priima galutinį sprendimą, nors 
nacionalinė saugos institucija ar 
nacionalinės saugos institucijos perdavė 
ginčą spręsti pagal Reglamento (EB) Nr. 
.../... [Agentūros reglamentas] 51 straipsnį 
įsteigtai apeliacinei tarnybai. Per 15 dienų 
nuo nacionalinės saugos institucijos ar 
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nacionalinių saugos institucijų prašymo 
pateikimo apeliacinė tarnyba priima 
sprendimą dėl Agentūros sprendimo 
projekto tvirtinimo.
Jeigu apeliacinė tarnyba sutinka su 
Agentūros sprendimu, tada Agentūra šį 
sprendimą gali priimti nedelsdama.
Jeigu apeliacinė tarnyba sutinka su 
nacionalinės saugos institucijos pateiktu 
neigiamu vertinimu, Agentūra išduoda 
leidimą eksploatuoti tik toje teritorijos 
dalyje, kuri buvo įvertinta teigiamai.
Jeigu Agentūra nesutinka su vienos ar 
kelių nacionalinių saugos institucijų 
pagal 2a dalies b punktą atliktu teigiamu 
vertinimu, ji apie tai praneša minėtajai ar 
minėtosioms institucijoms nurodydama 
savo nesutikimo priežastis. Agentūra 
bendradarbiauja su nacionaline saugos 
institucija ar nacionalinėmis saugos 
institucijomis siekdama atlikti visiems 
priimtiną vertinimą. Prireikus arba 
Agentūros ir nacionalinės saugos 
institucijos ar nacionalinių saugos 
institucijų sprendimu, į šį procesą gali 
įsitraukti ir pareiškėjas. Jeigu per 15 
dienų nuo Agentūros pranešimo 
nacionalinei saugos institucijai arba 
nacionalinėms saugos institucijoms apie 
nesutikimą nepasiekiamas visiems 
priimtinas sprendimas dėl vertinimo, 
Agentūra priima galutinį sprendimą.

Or. fr

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Leidimas pateikti transporto priemonę 
rinkai išduodamas remiantis pareiškėjo 
parengta transporto priemonės arba 

Išbraukta.
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transporto priemonės tipo byla, įskaitant 
dokumentais pagrįstus įrodymus, kad:
i) rinkai mobilūs posistemiai, iš kurių 
sudaryta transporto priemonė, pateikiami 
pagal 19 straipsnį;
j) a punkte nurodytų posistemių ir 
sistemos, į kurią jie integruojami, 
techninis suderinamumas yra nustatytas 
remiantis atitinkamomis TSS, 
nacionalinėmis taisyklėmis ir registrais;
k) 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.

Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) a punkte nurodytų posistemių ir 
sistemos, į kurią jie integruojami, 
techninis suderinamumas yra nustatytas 
remiantis atitinkamomis TSS, 

Išbraukta.
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nacionalinėmis taisyklėmis ir registrais;

Or. fr

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) 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.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 2 dalyje nurodytus sprendimus agentūra 
priima per iš anksto nustatytą pagrįstą 
laikotarpį – bet kuriuo atveju per keturis 
mėnesius nuo visos reikiamos informacijos 
gavimo. Tokie leidimai galioja visose 
valstybėse narėse.

2 dalyje nurodytus sprendimus agentūra 
priima per iš anksto nustatytą pagrįstą 
laikotarpį – bet kuriuo atveju per keturis 
mėnesius nuo visos reikiamos informacijos 
gavimo ir per penkis mėnesius, jeigu 
pateiktas apeliacinis skundas.

Or. fr

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Agentūra pateikia išsamias gaires, kaip 
gauti leidimą pateikti transporto priemonę 
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.

Agentūra pateikia išsamias gaires, kaip 
gauti leidimą pateikti transporto priemonę 
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.

Ne vėliau kaip per du metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo jos įgyvendinimo 
aktais Komisija nustato išsamias leidimo 
suteikimo procedūros taisykles, įskaitant:
a) pareiškėjams skirtas išsamias gaires, 
kuriose aprašyti ir paaiškinti leidimo 
pateikti transporto priemonę rinkai 
reikalavimai, ir pateikiamas būtinų 
dokumentų sąrašas;
b) su leidimo suteikimo procesu susijusius 
procedūrinius reikalavimus, pavyzdžiui, 
proceso turinį ir kiekvieno jo etapo 
terminą; 
c) paraiškų vertinimo kriterijus.
Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
48 straipsnio 3 punkte nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. fr

Pakeitimas 29

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 pateikti transporto 
priemonę rinkai gali išduoti transporto 
priemonių serijai. Tokie leidimai galioja 
visose valstybėse narėse „prekybos 
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veiklai“ skirtoms priemonėms ir visoje 
atitinkamoje 1a dalyje nurodytoje 
eksploatavimo teritorijoje 
„eksploatavimui“ skirtoms priemonėms.

Or. fr

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Gavęs neigiamą atsakymą iš 
Agentūros, pareiškėjas per mėnesį nuo 
neigiamo atsakymo gavimo dienos gali 
prašyti Agentūros peržiūrėti sprendimą. 
Per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos 
Agentūra turi patvirtinti arba panaikinti 
savo sprendimą.

Or. fr

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei atnaujinamos arba tobulinamos 
esamos transporto priemonės, kurias 
pateikti rinkai yra gautas leidimas:

8. Jei iš esmės atnaujinamos arba 
tobulinamos esamos transporto priemonės, 
kurias pateikti rinkai yra gautas leidimas, 
kai bendrą atitinkamo posistemio saugos 
lygį gali neigiamai paveikti planuojami 
darbai; arba kai tai būtina pagal 
atitinkamas TSS:

Or. fr
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Bet kuriuo atveju, pasikonsultavus su 
nacionalinėmis saugos institucijomis, 
leidimas, neišplečiant jo galiojimo ribų, 
galioja ir iki kaimyninių valstybių narių, 
kurių tinklai panašūs, netoli pasienio 
esančių geležinkelio stočių 
važinėjančioms transporto priemonėms. 
Tokia konsultacija gali vykti konkrečiu 
atveju arba turi būti nurodyta 
nacionalinių saugos institucijų 
tarpvalstybinėje sutartyje.

Or. fr

Pakeitimas 33

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 
prie savo prašymo prideda techninio 
transporto priemonės ir susijusių tinklų 
arba geležinkelio linijų suderinamumo 
įrodymą.

Leidime pateikti transporto priemonę 
rinkai 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. Gavus atitinkamą leidimą 
pateikti transporto priemonę rinkai, 
pirminio arba kito pareiškėjo prašymu 
leidime gali būti įrašyti ir kiti tinklai arba 
linijos.

Or. fr
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Pakeitimas 34

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. 

Eksploatuoti transporto priemonę 
geležinkelio įmonė pradeda tik patikrinusi:

a) ar pagal 20 straipsnį leista transporto 
priemonę pateikti rinkai ir, ar ji 
įregistruota;
b) transporto priemonės ir kelio 
suderinamumą, remdamasi 
infrastruktūros registru, atitinkamomis 
TSS arba visa kita infrastruktūros 
valdytojo neatlygintinai ir per pagrįstą 
laikotarpį pateikta informacija, jeigu tokio 
registro nėra arba ten esančios
informacijos nepakanka; 
c) traukinio įrenginius remdamasi
Direktyvos .../... dėl saugos 
geležinkeliuose 9 straipsnyje nustatyta 
saugos valdymo sistema ir eismo 
organizavimo ir valdymo TSS.

Or. fr

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi 1 dalyje nustatytų 
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reikalavimų geležinkelio įmonė kartu su 
infrastruktūros valdytoju gali atlikti 
bandomuosius važiavimus.
Pasikonsultavęs su pareiškėju, 
infrastruktūros valdytojas deda visas 
pastangas siekdamas užtikrinti, kad 
bandomieji važiavimai butų atlikti per tris 
mėnesius nuo pareiškėjo prašymo gavimo 
dienos.

Or. fr

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Savo sprendimus pradėti eksploatuoti 
transporto priemones geležinkelio įmonė 
pateikia agentūrai, infrastruktūros 
valdytojui, taip pat susijusiai nacionalinei 
saugos institucijai. Šie sprendimai įrašomi į 
43 straipsnyje nurodytus nacionalinius
transporto priemonių registrus.

2. Savo sprendimus pradėti eksploatuoti 
transporto priemones geležinkelio įmonė 
pateikia agentūrai, infrastruktūros 
valdytojui, taip pat susijusiai nacionalinei 
saugos institucijai. Šie sprendimai įrašomi į 
43 straipsnyje nurodytą transporto 
priemonių registrą.

Or. fr

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei esama transporto priemonė 
atnaujinama arba patobulinama, naujos 
„EB“ patikros deklaracijos reikia, kaip 
nustatyta 15 straipsnio 4 dalyje. Be to, 
naujo sprendimo pradėti eksploatuoti 
transporto priemonę, kurį priima 
geležinkelio įmonė, reikia, kai:

Išbraukta.
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n) planuojami darbai gali neigiamai 
paveikti bendrą susijusio posistemio 
saugos lygį; arba
o) tai būtina pagal atitinkamas TSS.

Or. fr

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) planuojami darbai gali neigiamai 
paveikti bendrą susijusio posistemio 
saugos lygį; arba

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) tai būtina pagal atitinkamas TSS. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 40

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 

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

kurį prieš pirmą kartą pradedant ją 
eksploatuoti suteikia Agentūra.

Or. fr

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto priemonę eksploatuojanti 
geležinkelio įmonė užtikrina, kad 
transporto priemonė būtų pažymėta 
suteiktu ETPN.

2. Registracijos turėtojas užtikrina, kad 
transporto priemonė būtų pažymėta 
teisingu Europos transporto priemonės 
numeriu. Transporto priemonę
eksploatuojanti geležinkelio įmonė
patikrina transporto priemonės numerį.

Or. fr

Pagrindimas

Europos transporto priemonės numerį kartu su leidimu turėtų suteikti Agentūra. Geležinkelio 
įmonė neturi jokių priemonių tikrinti Europos transporto priemonėms suteikiamų numerių. 
Tik registracijos turėtojas (transporto priemonės eksploatuotojas arba savininkas) disponuoja 
šia informacija.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniai transporto priemonių 
registrai

Europos transporto priemonių registras

Or. fr
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė tvarko 
transporto priemonių, pradėtų eksploatuoti 
jų teritorijoje, registrą. Šis registras 
atitinka tokius kriterijus:

1. Agentūra tvarko visų transporto 
priemonių, pradėtų eksploatuoti Sąjungoje,
registrą. Šis registras atitinka tokius 
kriterijus:

Or. fr

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) jį tvarko ir atnaujina Agentūra;

Or. fr

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jis yra prieinamas nacionalinėms 
saugos institucijoms ir tyrimų 
institucijoms, paskirtoms Direktyvos [.../... 
dėl saugos sąjungos geležinkeliuose] 16 ir 
21 straipsniuose; jis taip pat yra
prieinamas pateikusioms oficialų prašymą 
reguliavimo institucijoms, paskirtoms 
pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2012/34/ES, kuria sukuriama bendra 
Europos geležinkelių erdvė, 55 ir 56 

c) jis yra viešai prieinamas;
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straipsnius, agentūrai, geležinkelio 
įmonėms ir infrastruktūros valdytojams, 
taip pat asmenims arba organizacijoms, 
registruojančioms transporto priemones 
ar nurodytoms registre.

Or. fr

Pakeitimas 46

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. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 48 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Registracijos turėtojas nedelsdamas 
praneša valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė pradėta 
eksploatuoti, nacionalinei saugos 
institucijai apie visus duomenų, įvestų į 
nacionalinį transporto priemonių registrą, 
pakeitimus, apie transporto priemonės 
sunaikinimą ar apie sprendimą 
neberegistruoti transporto priemonės.

3. Registracijos turėtojas nedelsdamas 
praneša Agentūrai apie visus duomenų, 
įvestų į Europos transporto priemonių 
registrą, pakeitimus, apie transporto 
priemonės sunaikinimą ar apie sprendimą 
neberegistruoti transporto priemonės.



PE514.700v01-00 30/34 PA\941208LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nacionaliniai transporto priemonių 
registrai turi būti prijungti prie Europos 
transporto priemonių registro ne vėliau 
kaip per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo. Įgyvendinimo aktais 
Komisija nustato standartinio dokumento 
formą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 48 straipsnio 3 punkte nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Registre nurodoma bent tokia su 
kiekviena transporto priemone susijusi 
informacija:
a) Europos transporto priemonės 
numeris;
b) nuorodos į EB patikros deklaraciją ir 
išdavusią instituciją;
c) nuorodos į 44 straipsnyje nurodytą 
Europos patvirtintų tipų transporto 
priemonių registrą;
d) transporto priemonės eksploatuotojo 
tapatybė;
e) transporto priemonės eksploatavimo 
apribojimai;
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f) už priežiūrą atsakingas subjektas.
Išdavusi, atnaujinusi, pataisiusi, 
sustabdžiusi arba atšaukusi leidimą 
pateikti transporto priemonę rinkai 
Agentūra nedelsdama atnaujina registro 
duomenis.

Or. fr

Pagrindimas

Kad Europos transporto priemonių registras būtų veiksmingas ir atitiktų vartotojų 
komercinius ir veiklos poreikius, reikėtų patikslinti jo duomenis nurodant su transporto 
priemone susijusią informaciją. Kad registras būtų naudingas, Agentūra privalo jį 
nedelsdama atnaujinti. 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas trejus metus, o pirmą kartą praėjus 
trejiems metams po šios direktyvos 
paskelbimo , Komisija praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie pažangą, 
padarytą siekiant geležinkelių sistemos 
sąveikos. Tame pranešime taip pat 
pateikiama 7 straipsnyje nurodytų atvejų ir 
V skyriaus taikymo analizė.

1. Kas trejus metus, o pirmą kartą praėjus 
trejiems metams po šios direktyvos 
paskelbimo, Komisija praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie pažangą, 
padarytą siekiant geležinkelių sistemos 
sąveikos. Tame pranešime taip pat 
pateikiama 7 straipsnyje nurodytų atvejų ir 
V skyriaus taikymo analizė. Atsižvelgdama 
į pranešimo rezultatus Komisija teikia 
pasiūlymus dėl Agentūros vaidmens 
tobulinimo ir stiprinimo siekiant sąveikos. 

Or. fr

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Praėjus dvejiems metams nuo šios 
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direktyvos paskelbimo ir pasikonsultavusi 
su skirtingais susijusiais subjektais, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie Europos agentūros 
veikimą ir pažangą vykdant savo naujas 
pareigas.

Or. fr

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyvos 2008/57/EB V skyriaus 
nuostatas valstybės narės gali taikyti iki 
[dveji metai nuo įsigaliojimo dienos].

1. Direktyvos 2008/57/EB V skyriaus 
nuostatas valstybės narės gali taikyti iki 
[treji metai nuo įsigaliojimo dienos].

Or. fr

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ne 
vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo 
direktyvos įsigaliojimo dienos , 
įgyvendinamas 1 straipsnis, 2 straipsnis, 7 
straipsnio 1–4 dalys, 11 straipsnio 1 dalis, 
13 straipsnis, 14 straipsnio 1–7 dalys, 15 
straipsnio 1–6 dalys, 17–21 straipsniai, 22 
straipsnio 3–7 dalys, 23–36 straipsniai, 37 
straipsnio 2 dalis, 38 straipsnis, 39 
straipsnis, 41–43 straipsniai, 45 straipsnio 
1–5 dalys, 51 straipsnis ir I–III priedai . Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
priemonių tekstus ir tų priemonių bei šios 
direktyvos atitikties lentelę. Atitikties 

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ne 
vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo 
direktyvos įsigaliojimo dienos , 
įgyvendinamas 1 straipsnis, 2 straipsnis, 7 
straipsnio 1–4 dalys, 11 straipsnio 1 dalis, 
13 straipsnis, 14 straipsnio 1–7 dalys, 15 
straipsnio 1–6 dalys, 17–21 straipsniai, 22 
straipsnio 3–7 dalys, 23–36 straipsniai, 37 
straipsnio 2 dalis, 38 straipsnis, 39 
straipsnis, 41–43 straipsniai, 45 straipsnio 
1–5 dalys, 51 straipsnis ir I–III priedai . Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
priemonių tekstus ir tų priemonių bei šios 
direktyvos atitikties lentelę. Atitikties 
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lentelės reikia tam, kad visi susiję subjektai 
galėtų aiškiai atskirti, kurios nuostatos yra 
aktualios šią direktyvą įgyvendinant 
nacionaliniu lygiu.

lentelės reikia tam, kad visi susiję subjektai 
galėtų aiškiai atskirti, kurios nuostatos yra 
aktualios šią direktyvą įgyvendinant 
nacionaliniu lygiu.

Or. fr

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Direktyva 2008/57/EB su pakeitimais, 
padarytais IV priedo A dalyje išvardytomis 
direktyvomis panaikinama [dveji metai nuo 
įsigaliojimo dienos] nepažeidžiant 
valstybių narių pareigų, susijusių su IV 
priedo B dalyje išvardytų direktyvų 
perkėlimo į nacionalinės teisės aktus 
terminais.

Direktyva 2008/57/EB su pakeitimais, 
padarytais IV priedo A dalyje išvardytomis 
direktyvomis panaikinama [treji metai nuo 
įsigaliojimo dienos] nepažeidžiant 
valstybių narių pareigų, susijusių su IV 
priedo B dalyje išvardytų direktyvų 
perkėlimo į nacionalinės teisės aktus 
terminais.

Or. fr

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3–10 straipsniai, 11 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalys, 12 ir 16 straipsniai taikomi nuo 
[dveji metai nuo įsigaliojimo dienos].

3–10 straipsniai, 11 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalys, 12 ir 16 straipsniai taikomi nuo [treji 
metai nuo įsigaliojimo dienos].

Or. fr

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. SĄNAUDŲ KONTROLĖ
Atliekant siūlomų priemonių sąnaudų ir 
naudos analizę bus atsižvelgiama ir į 
šiuos punktus:
– siūlomos priemonės sąnaudas,
– taikymo srities išplėtimo, įtraukiant 
konkrečias tinklų ir transporto priemonių 
subkategorijas, naudą sąveikai,
– su masto ekonomika ir geresniu
transporto priemonių eksploatavimu 
susijusį kapitalo išlaidų ir mokesčių 
sumažinimą,
– su didesne gamintojų ir techninės 
priežiūros bendrovių konkurencija 
susijusį investicinių, priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudų sumažinimą,
– su geležinkelių sistemos techniniais 
patobulinimais susijusią naudą aplinkai,
– eksploatavimo saugos didinimą.
Be to, šiuo vertinimu bus nustatytas 
galimas poveikis visiems susijusiems
ekonominės veiklos vykdytojams, taip pat 
vietos ir regionų valdžios institucijoms.

Or. fr


