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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Ińbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu deńiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antrańtės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antrańtėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama ńio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Ińbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą ińbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija) 

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10580/1/2015 – C8-

0417/2015), 

– atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo, Rumunijos Senato ir Ńvedijos Karalystės 

Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 

pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas 

neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę
1
, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. Regionų komiteto nuomonę
2
, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją 
3
 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai (COM(2013)0031) per pirmąjį svarstymą, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui 

(A8-0056/2016), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. atsižvelgia į Komisijos pareińkimą, pridėtą prie ńios rezoliucijos; 

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

4. paveda Pirmininkui pasirańyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

5. paveda generaliniam sekretoriui pasirańyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 

procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad ńis aktas 

kartu su susijusiu Komisijos pareińkimu būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje; 

                                                 
1
 OL C 327, 2013 11 12, p. 122. 

2
 OL C 356, 2013 12 5, p. 92. 

3
 Priimti tekstai, P8_TA(2014)0150. 
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6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 
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TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Komisijos pareiškimas dėl aiškinamųjų dokumentų 

 

Komisija primena, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija savo 2011 m. spalio 27 d. 

bendrame politiniame pareińkime dėl aińkinamųjų dokumentų pripažino, jog informacija apie 

direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę, kurią Komisijai teikia valstybės narės, turi būti aińki 

ir tiksli, kad Komisijai būtų lengviau atlikti savo užduotį stebėti, kaip taikoma Sąjungos teisė. 

Esamu atveju aińkinamieji dokumentai ńiuo tikslu būtų buvę naudingi. Komisija apgailestauja, 

kad galutiniame tekste nepateikta atitinkamų reikiamų nuostatų. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Geležinkelių saugos teisinė sistema 

Norint sukurti bendrą geležinkelių transporto rinką, būtina parengti bendrą geležinkelių 

saugos reglamentavimo sistemą. Valstybės narės, remdamosi nacionalinėmis techninėmis ir 

eksploatavimo koncepcijomis, parengė savo saugos taisykles, daugiausia taikytinas 

nacionalinėms linijoms. Tuo pat metu dėl skirtingų principų, požiūrio ir kultūros įveikti 

technines kliūtis ir pradėti vykdyti tarptautinę transporto veiklą buvo nelengva. 

Direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose buvo didelis žingsnis pirmyn 

tobulinant bendrą geležinkelių saugos reglamentavimo sistemą. Kad valstybės narės liautųsi 

kūrusios nacionalinėms linijoms skirtas savo saugos taisykles ir standartus, pagrįstus 

nacionalinėmis techninėmis ir eksploatavimo koncepcijomis, ńioje direktyvoje nustatyta 

sistema saugos taisyklių turiniui, geležinkelio įmonių saugos sertifikavimui, saugos institucijų 

uždaviniams ir funkcijoms bei avarijų tyrimo tvarkai suderinti. Tačiau sauga ir toliau 

sertifikuojama nacionaliniu lygmeniu. Bendro ES saugos sertifikato sukūrimas ir taikymas 

visuomet buvo ilgalaikis tikslas. 

Pagrindinis Komisijos pasiūlymo dėl Direktyvos 2004/49/EB peržiūros tikslas buvo pradėti 

taikyti bendrą Sąjungos saugos sertifikatą, kuris pakeistų ńiuo metu taikomą dviejų dalių (A ir 

B) sistemą. 

Svarbiausi Europos Parlamento laimėjimai 

Pagrindinį vaidmenį ińduodant saugos sertifikatus geležinkelio įmonėms atliks Europos 

geležinkelio agentūra (ERA). ERA bus kompetentinga ińduoti saugos sertifikatus daugiau nei 

vienoje valstybėje narėje veikiančioms geležinkelio bendrovėms. Vienoje valstybėje narėje 

veikiančios geležinkelio įmonės galės rinktis, ar sertifikatą joms ińduos ERA, ar nacionalinė 

saugos institucija. 

Pagerės saugos kultūra, taip pat bus patobulinta geležinkelio įmonių ir infrastruktūros 

valdytojų praneńimų apie įvykius sistema. Tai paskatins darbuotojus praneńti apie įvykius 

užtikrinant jų konfidencialumą, o geležinkelių pramonė galės mokytis iń patirties ir gerinti 

darbo praktiką. Be to, bus rengiamos mokymų programos darbuotojams, įskaitant fizinio ir 

psichologinio pasirengimo pratybas. 

Valstybės narės bus įpareigotos stebėti, ar traukinio mańinistai laikosi darbo, traukinio 

valdymo ir poilsio trukmės taisyklių. 

ERA gali nustatyti susijusių veikėjų keitimosi informacija apie pavojų saugai priemonę. Tai 

dar labiau paskatins tarpvalstybinį keitimąsi informacija kilus pavojui saugai, pvz., jei to 

paties tipo riedmenys naudojami daugiau nei vienoje valstybėje narėje. 

Bus įgyvendinama geresnio aukų artimųjų informavimo politika ir geriau koordinuojama 

skubi pagalba. 

ERA teiks techninę pagalbą tyrimo organams ir įsteigs sekretoriatą ńiems organams 

bendradarbiauti. Tyrimo organai atliks tarpusavio vertinimus, kad stebėtų savo veiksmingumą 
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ir nepriklausomumą. Tačiau, kadangi ERA ińduoda leidimus, ji negali tiesiogiai dalyvauti 

tyrime dėl galimo interesų konflikto. 

Derybos 

2014 m. vasario 26 d. Parlamentui per pirmąjį svarstymą priėmus poziciją ir TRAN komitetui 

nusprendus 2014 m. spalio 13 d. pradėti derybas, Italijos ir Latvijos pirmininkavimo metu 

Taryboje vyko neoficialios derybos siekiant iń anksto susitarti dėl pozicijos per antrąjį 

svarstymą. 2015 m. birželio 17 d. Parlamento ir Tarybos derybų grupės pasiekė susitarimą dėl 

bylos. 2015 m. lapkričio 10 d. TRAN komitete pritarta derybų metu parengto dokumento 

tekstui. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, komiteto pirmininkas savo laińke Nuolatinių 

atstovų komiteto pirmininkui įsipareigojo rekomenduoti plenarinio posėdžio dalyviams 

pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be pakeitimų. Atlikus teisinį ir 

lingvistinį patikrinimą, Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą, patvirtindama 

2015 m. gruodžio 10 d. susitarimą.  

Rekomendacija 

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka susitarimą, pasiektą per 

trińalį dialogą, TRAN komitetas rekomenduoja jai pritarti be pakeitimų. 
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