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Šiame tyrime nagrinėjamas integruotojo bilietų pardavimo teikiant 
keleivių tolimojo vežimo paslaugas klausimas. Pristatant ir įvertinant 
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SANTRAUKA 

Integruotąjį bilietų pirkimą galima apibūdinti kaip vieno bilieto, su kuriuo keleiviai gali 
naudotis vieno ar kelių vežėjų teikiamomis vienos ar kelių transporto rūšių paslaugomis, 
įsigijimą. Integruotasis bilietų pardavimas yra svarbi platesnės integruotojo transporto, 
kurio tikslas – užtikrinti kuo sklandesnį transporto rūšių ir (arba) vežėjų keitimą, sąvokos 
dalis. 
 
Iš dabartinės ES praktikos pavyzdžių matyti, kad integruotasis bilietų pardavimas 
teikiant keleivių tolimojo vežimo paslaugas yra sudėtingas klausimas. Diegiant šią 
sistemą kyla nemažai teisinių, techninių ir su konkurencija susijusių kliūčių, kurias lemia 
įvairių derintinų transporto rūšių sąlygų skirtumai. Integruotasis bilietų pardavimas nėra 
tikslas per se: veikiau tai daugiarūšio vežimo patrauklumo vartotojams didinimo ir 
skatinimo veiksmingiau naudotis esama infrastruktūra ir paslaugomis priemonė. 
 
Turima labai mažai statistinių duomenų apie tolimąjį daugiarūšį vežimą, be to, 
Europoje nėra bendros tolimųjų kelionių apibrėžties. Todėl sudėtinga pateikti tikslią 
pagrindinių tolimojo vežimo rinkos savybių ir dydžio apžvalgą. Nepaisant to, galima 
pagrįstai teigti, kad integruotasis tolimųjų kelionių bilietų pardavimas ir toliau yra retas 
reiškinys, sutinkamas tik tam tikrose rinkos nišose. Vis dėlto suinteresuotieji subjektai 
teigia, kad iš tikrųjų esama tokių rinkos nišų galimybių ir kad ilgainiui jos gali didėti, nors 
gali būti sudėtinga jas įvertinti. 
 
Kaip pakartota 2011 m. baltojoje knygoje dėl transporto politikos, integruotasis bilietų 
pardavimas ir toliau yra ES politikos tikslas, susijęs su tvaraus įvairiarūšio 
keleivių vežimo Europoje kaip alternatyvos privačiajam vežimui, suteikiančios galimybę 
geriau išnaudoti esamus visos sistemos pajėgumus, skatinimu. Iš šio tyrimo matyti, kad, 
kiek tai sietina su tolimojo vežimo rinkos dalimi, pažanga daroma lėtai ir nepasiekta jokių 
didesnių laimėjimų. 
 
Kaip matyti iš atliekant šį tyrimą rastų tik kelių pavyzdžių, geležinkelių integravimas ir 
toliau vykdomas lėtai. Šioje srityje taikomomis politinėmis priemonėmis iš esmės 
siekiama tobulinti techninį vidaus tinklų sąveikumą ir mažiau dėmesio skiriama kelių vežėjų 
organizuojamų kelionių bilietų rezervavimo ir pardavimo sistemų integravimui. 
 
Iš tikrųjų visi nacionaliniai tinklai iš esmės tarpusavyje susieti. Tačiau apskritai tinklas 
Europos lygmeniu ir toliau koordinuojamas neveiksmingai, visų pirma dėl nepakankamai 
skaidrių rinkos sąlygų. Dar neaišku – visų pirma dėl politinių veiksmų trūkumo, – ar atvėrus 
rinką naujiems vežėjams bus sukurtas integruotas metodas, ar, priešingai, dėl to galiausiai 
nukentės menki iki šiol pasiekti rezultatai. 
 
Kitokia oro transporto ir geležinkelių transporto sektorių bendradarbiavimo 
padėtis – per pastarąjį dešimtmetį šioje srityje padaryta tam tikra pažanga. Kadangi 
oro transporto ir geležinkelių transporto rūšių derinimas padeda aptarnauti pagrindinius oro 
uostus, jis laikomas naudinga spūsčių ir pajėgumų apribojimų Europos oro uostuose 
mažinimo strategija – greitųjų geležinkelių paslaugomis naudojamasi kaip alternatyva 
artimiesiems skrydžiams. Vis dėlto dauguma oro transporto ir geležinkelių transporto rūšių 
derinimo srities paslaugų vis dar laikomos specializuotais produktais, kuriuos neretai siūlo 
tik keli vežėjai ir dėl kurių reikia sudaryti dvišalius susitarimus. Daugiašalį oro transporto ir 
geležinkelių transporto vežėjų bendradarbiavimą sunkina ne tik tai, kad šios dvi transporto 
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rūšys grindžiamos skirtingais verslo modeliais, kuriuos nelengva integruoti ir suderinti, bet 
ir stambių vežėjų taikomos gynybinės strategijos. 
 
Be to, siekiant užtikrinti, kad tokia įvairiarūšė paslauga būtų ekonomiškai ir finansiškai 
perspektyvi, reikia didelių keleivių srautų ir atitinkamos infrastruktūros, t. y. greitųjų 
geležinkelių stoties oro uosto terminale. Dėl to esama nedaug oro uostų, kuriuose būtų 
įmanoma integruoti tokias paslaugas. Pažymėtina, kad, nors oro transporto ir geležinkelių 
transporto bilietų pardavimo integravimas gali padėti palaikyti ir skatinti keliones 
įvairiarūšiu transportu, tai nėra būtina sąlyga per se. Iš duomenų apie keleivių srautus 
matyti, kad užtikrinus atitinkamo lygio tolimojo susisiekimo geležinkeliais paslaugų, kurias 
galima gauti tiesiogiai oro uostuose, teikimą traukiniais ir lėktuvais dažniausiai naudojamasi 
kaip papildoma susisiekimo priemone, net jeigu ir nėra integruotų sistemų. 
 
Iš konkrečių atvejų tyrimų analizės matyti, kad aiškesnė daugiarūšio tolimojo 
transporto keleivių teisių apibrėžtis yra būtina veiksmingo bilietų pardavimo ir 
rezervavimo integravimo sąlyga. Šiuo metu vadovaujamasi į vienarūšį vežimą 
orientuotu požiūriu, pagal kurį kiekvienas vežėjas atsakingas tik už tą kelionės 
daugiarūšiu transportu etapą, kuriuo teikia savo paslaugas, ir neprisiima bendros 
atsakomybės už kelionės sutrikdymą; dėl to oro transporto ir geležinkelių transporto 
paslaugų integravimas vartotojams atrodo ne toks patrauklus. 
 
Šiame tyrime pateikiama sukauptos patirties, įgytos diegiant integruotąsias keleivių 
tolimojo vežimo paslaugų bilietų pardavimo sistemas, apžvalga ir pabrėžiami didžiausi 
politiniai ir techniniai sunkumai. Priimtos šios pagrindinės rekomendacijos: 

 investuoti į geresnį kokybinės ir kiekybinės informacijos apie keleivių tolimojo 
vežimo rinką rinkimą tobulinant statistinius duomenis ir atliekant ad hoc tyrimus, 
siekiant užpildyti esamas spragas; 

 teikti pirmenybę tarptautinių kelionių geležinkelių transportu bilietų kainų 
integravimui. Norint atverti Europos geležinkelių rinką reikia tinkamų šios srities 
politinių priemonių. Didesnę konkurenciją geležinkelių transporto srityje reikėtų 
papildyti konkrečiomis priemonėmis, kuriomis būtų užtikrinamas privalomas bilietų 
pardavimo sistemų integravimo pobūdis, nors šie įpareigojimai turėtų būti skirtingų 
lygių. Siekiant užtikrinti, kad pagrindiniai rinkos dalyviai nesivadovautų 
monopolinėmis pažiūromis, svarbu veiksmingai stebėti rinką; 

 išnagrinėti galimybę įdiegti technines sistemas, sudarančias sąlygas kurti 
bendrą veiksmų programą, pagal kurią būtų galima susieti geležinkelių transporto 
ir oro transporto bilietų rezervavimo sistemas, taip siekiant skatinti naujas oro 
transporto ir geležinkelių transporto vežėjų bendradarbiavimo formas. Tai ypač 
svarbu atsižvelgiant į tai, kad dėl naujų dalyvių atėjimo į geležinkelių transporto 
rinką ir tiesioginio susisiekimo oro transportu jungčių plėtros tolimojo vežimo 
sistema tampa sudėtingesnė; 

 vadovautis iš tikrųjų į daugiarūšį vežimą orientuotu požiūriu į keleivių teises, 
pvz., išsamiau apibrėžiant pagrindinį tokių teisių rinkinį, kuris būtų taikomas ne tik 
kiekvienai atskirai kelionės daliai, o visai kelionei įvairiarūšiu transportu; 

 toliau skatinti tolimojo susisiekimo keleivių judumo kultūrą, kuri apima 
įvairiarūšį (daugiarūšį) vežimą, skleidžiant informaciją ir rengiant kampanijas ES 
lygmeniu, taip pat tobulinant paslaugų ir transporto rūšių prekių ženklų kūrimą. 
Naujos iniciatyvos, pvz., ES palaikomas kelionių daugiarūšiu transportu planuotojas, 
yra žingsnis tinkama kryptimi. 


