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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

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.



PR\1189522LT.docx 3/6 PE641.312v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS ........................5

AIŠKINAMOJI DALIS..............................................................................................................6



PE641.312v01-00 4/6 PR\1189522LT.docx

LT



PR\1189522LT.docx 5/6 PE641.312v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija 
įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad 
būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas, teikiant keleivių vežimo keliais paslaugas 
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0221),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 2 
straipsnio 1 dalį ir 91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C9-0001/2019),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę 1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C , , p…. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Sprendimas pasiūlytas reaguojant į Vokietijos prašymą suteikti įgaliojimus pagal SESV 2 
straipsnio 1 dalį iš dalies pakeisti savo 1953 m. dvišalį kelių transporto susitarimą su 
Šveicarija, teikiant keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto 
autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose. ES ir Šveicarijos sausumos transporto 
komiteto 2018 m. birželio mėn. posėdyje Šveicarija pranešė Komisijai, kad ji taip pat 
suinteresuota tokio susitarimo sudarymu. 

Sąjungoje trečiųjų šalių vežėjų, neturinčių Bendrijos išduotos licencijos, vykdomos siūlomos 
kabotažo operacijos daro poveikį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais vežimo paslaugų 
vidaus rinkos veikimui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009. Taip pat daromas poveikis ES 
ir Šveicarijos susitarimui dėl sausumos transporto, pagal kurį kabotažo operacijos nėra 
leidžiamos, išskyrus atvejus, kai jau egzistuojančios teisės buvo numatytos dvišaliuose 
susitarimuose tarp valstybių narių ir Šveicarijos Susitarimo sudarymo metu (jokiuose 
susitarimuose nebuvo numatyta kabotažo teisių). Šiuo metu tik Prancūzija ir Šveicarija turi 
susitarimą, leidžiantį  kabotažo operacijas (2007 m. iš dalies pataisytas dvišalis susitarimas).

Įsipareigojimai, kuriuos ketina prisiimti Vokietija, patenka į išimtinės Sąjungos 
kompetencijos sritį. Tačiau pagal SESV 2 straipsnio 1 dalį Sąjunga valstybėms narėms gali 
suteikti įgaliojimus veikti srityse, kuriose ji turi išimtinę kompetenciją. Tokį įgaliojimą 
Sąjungos teisės aktų leidėjas turi suteikti vadovaudamasis SESV 91 straipsnyje numatyta 
teisėkūros procedūra. 

Nuomonės referentas pažymi, kad pagal Komisijos pasiūlymą leidimas suteikiamas tik jei 
nebus diskriminuojami Sąjungoje įsisteigę vežėjai, neiškraipoma konkurencija. Kabotažo 
operacijų geografinė aprėptis taip pat yra aiškiai ribota, nes jas būtų leidžiama vykdyti tik 
Vokietijos pasienio regionuose, kurie nurodyti siūlomo sprendimo tekste – Badeno-
Viurtembergo žemės Freiburgo ir Tiubingeno administraciniuose rajonuose ir Bavarijos 
žemės Švabijos administraciniame rajone – teikiant keleivių tolimojo susisiekimo ir miesto 
autobusais vežimo paslaugas tarp Vokietijos ir Šveicarijos.

Nuomonės referentas siūlo pritarti Komisijos pasiūlymui, nes jį priėmus būtų pagerinta 
tarpvalstybinio viešojo transporto jungtis tarp dviejų šalių, kelionės tolimojo susisiekimo ir 
miesto transportu taptų labiau prieinamos ir patrauklios, o žmonės, gyvenantys ir dirbantys 
abiejose pasienio pusėse, turėtų didesnį pasirinkimą.


