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Pakeitimas 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) per pastarąjį dešimtmetį keleivinio 
geležinkelių transporto apimtis didėjo 
nepakankamai, kad jo dalis, palyginti su 
automobilių ir oro transporto dalimi, 
didėtų. Keleivinis geležinkelių transportas, 
kaip transporto rūšis, Europos Sąjungoje 
sudarė 6 %, ir ši dalis beveik nesikeitė.
Keleivinio geležinkelių transporto paslaugų 
prieinamumas ir kokybė atsiliko nuo vis 
didėjančių reikalavimų;

(1) per pastarąjį dešimtmetį keleivinio 
geležinkelių transporto apimtis didėjo 
nepakankamai, kad jo dalis, palyginti su 
automobilių ir oro transporto dalimi, 
didėtų. Keleivinis geležinkelių transportas, 
kaip transporto rūšis, Europos Sąjungoje 
sudarė 6 %, ir ši dalis beveik nesikeitė.
Keleivinio geležinkelių transporto paslaugų 
prieinamumas ir kokybė atsiliko nuo vis 
didėjančių reikalavimų. Tačiau šalyse, 
kurios atvėrė savo rinkas konkurencijai ir 
kuriose taip pat suteikiama teisė laisvai 
patekti į rinką ir taikomi viešųjų paslaugų 
įsipareigojimai, padidėjo užimtumas 
geležinkelių sektoriuje ir išaugo keleivio 
nuvažiuotų kilometrų skaičius ir dėl to 
sudaromos naujos įsidarbinimo galimybės
geležinkelių sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 34
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos tarptautinio keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugų rinka 
konkurencijai atverta nuo 2010 m. Be to, 
kai kurios valstybės narės atvėrė 
konkurencijai savo keleivinio transporto 
rinkas – suteikė teisę laisvai patekti į rinką, 
viešųjų paslaugų sutartis pradėjo sudaryti 
konkurso tvarka arba pradėjo taikyti abi 

(2) Sąjungos tarptautinio keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugų rinka 
konkurencijai atverta nuo 2010 m. Be to, 
kai kurios valstybės narės atvėrė 
konkurencijai savo keleivinio transporto 
rinkas – suteikė teisę laisvai patekti į rinką, 
viešųjų paslaugų sutartis pradėjo sudaryti 
konkurso tvarka arba pradėjo taikyti abi 
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šias priemones; šias priemones ir tuo pačiu metu laikėsi 
SESV Protokolo Nr. 26;

Or. en

Pakeitimas 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) norint keleiviams užtikrinti aukštą 
paslaugos kokybę ir tuo pačiu metu siekti 
viešojo keleivinio transporto politikos 
tikslų, teisė laisvai patekti į rinką turėtų 
būti norma ir ją reikėtų derinti su viešųjų 
paslaugų sutarčių sudarymu privaloma 
konkurso tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Atviros prieigos veikla grindžiama vien komerciniais rezultatais, taigi aukšta paslaugos 
kokybė geriausiai padeda pasiekti tai, kad keleiviai būtų patenkinti.

Pakeitimas 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) tiesioginis viešųjų paslaugų sutarties 
sudarymas turėtų būti leidžiamas tik 
konkrečiomis sąlygomis, pavyzdžiui, 
kylant pavojui, kad paslaugų teikimas gali 
būti sutrikdytas, taigi jis turėtų būti 
ribotos trukmės;

Or. en
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Pagrindimas

Tiesiogiai sudaryta sutartis turėtų būti išimtis, o ne norma.

Pakeitimas 37
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kompetentingos institucijos, 
organizuodamos savo viešojo keleivinio 
transporto paslaugų teikimą, turi užtikrinti, 
kad viešųjų paslaugų įsipareigojimai ir 
geografinė viešųjų paslaugų sutarčių 
taikymo sritis būtų tinkami, būtini ir 
proporcingi atsižvelgiant į jų teritorijoje 
įgyvendinamos viešojo keleivinio 
transporto politikos tikslus. Ši politika 
turėtų būti nustatoma viešojo transporto 
planuose, paliekant galimybę taikyti rinka
grindžiamus transporto sprendimus.
Viešojo transporto planų ir viešųjų 
paslaugų įsipareigojimų nustatymo 
procesas turėtų būti skaidrus susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
potencialius naujus rinkos dalyvius;

(4) kompetentingos institucijos, 
organizuodamos savo viešojo keleivinio 
transporto paslaugų teikimą, turi užtikrinti, 
kad viešųjų paslaugų įsipareigojimai ir 
geografinė viešųjų paslaugų sutarčių 
taikymo sritis būtų tinkami, būtini ir 
proporcingi atsižvelgiant į jų teritorijoje 
įgyvendinamos viešojo keleivinio 
transporto politikos tikslus ir kad būtų 
atsižvelgiama į ES sutartyje, Pagrindinių 
teisių chartijoje, SESV Protokole Nr. 26 ir 
JT neįgaliųjų teisių konvencijoje 
įtvirtintus socialinius tikslus. Ši politika 
turėtų būti nustatoma daugiarūšio viešojo 
transporto planuose, paliekant galimybę 
taikyti transporto sprendimus,
grindžiamus vartotojų, įskaitant šeimas, 
pagyvenusius žmones ir neįgaliuosius, 
poreikiais. Tokių daugiarūšio viešojo 
transporto planų ir viešųjų paslaugų 
įsipareigojimų nustatymo procesas turėtų 
apimti ekonominį, socialinį ir ekologinį 
aspektą ir būti skaidrus susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
potencialius naujus rinkos dalyvius;

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kad būtų užtikrintas patikimas viešojo 
transporto finansavimas, būtinas viešojo 
transporto planuose numatytiems tikslams 
pasiekti, kompetentingos institucijos turi 
nustatyti tokius viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus, kad viešojo transporto 
tikslai būtų pasiekti ekonomiškai, 
atsižvelgiant į tų įsipareigojimų vykdymo 
grynojo finansinio rezultato kompensaciją, 
taip pat jos turi užtikrinti ilgalaikį pagal 
viešųjų paslaugų sutartis teikiamo viešojo 
transporto finansinį tvarumą;

(5) kad būtų užtikrintas patikimas viešojo 
transporto finansavimas, būtinas viešojo 
transporto planuose numatytiems tikslams 
pasiekti, kompetentingos institucijos turi 
nustatyti tokius viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus, kad viešojo transporto 
tikslai būtų pasiekti užtikrinant aukštą 
kokybę ir ekonomiškai, atsižvelgiant į tų 
įsipareigojimų vykdymo grynojo finansinio 
rezultato kompensaciją, taip pat jos turi 
užtikrinti ilgalaikį pagal viešųjų paslaugų 
sutartis teikiamo viešojo transporto 
finansinį tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 39
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) konkurso tvarka, paremta mažiausios 
kainos principu, lemia socialinį 
dempingą, kuris dažnai susijęs su 
pigesniais pasiūlymais, taigi taupoma 
darbuotojų sąskaita: mažinamas darbo 
užmokestis, ilginamas darbo laikas, 
mažinamas darbuotojų skaičius. Siekiant 
užtikrinti, kad konkurso tvarka būtų 
grindžiama ne mažiausia kaina, bet 
kokybės kriterijais, ir norint atsižvelgti į 
nacionalinę specifiką, konkurso formą 
turėtų nustatyti valstybės narės;

Or. de
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Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti laisvę pasirinkti, ar sutartį sudaryti tiesiogiai, ar rengti 
konkursą.

Pakeitimas 40
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) reikia užtikrinti, kad ekonominio 
efektyvumo būtų siekiama ne teikiamos
paslaugos kokybės ar darbuotojų darbo 
sąlygų sąskaita; norint tai pasiekti, į 
konkurso procesą būtina įtraukti 
socialinius kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 41
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti sklandų viešojo 
keleivinio geležinkelių transporto rinkos 
veikimą itin svarbu, kad kompetentingos 
institucijos, nustatydamos viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus ir viešųjų paslaugų sutarčių 
taikymo sritį, laikytųsi šių kriterijų, nes 
atviros prieigos transporto veikla turi būti 
gerai koordinuojama su transporto 
paslaugomis, teikiamomis pagal viešųjų 
paslaugų sutartį. Dėl šios priežasties 
nepriklausoma geležinkelių sektoriaus 
reguliavimo institucija turėtų užtikrinti, kad 
šis procesas būtų tinkamai taikomas ir 
skaidrus;

(6) siekiant užtikrinti sklandų viešojo 
keleivinio geležinkelių transporto rinkos 
veikimą ir norint, kad būtų patenkinami 
klientų poreikiai ir tuo pačiu metu būtų 
gerbiamos šio sektoriaus darbuotojų 
teisės, itin svarbu, kad kompetentingos 
institucijos, nustatydamos viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus ir viešųjų paslaugų sutarčių 
taikymo sritį, laikytųsi šių kriterijų, nes 
atviros prieigos transporto veikla turi būti 
gerai koordinuojama su transporto 
paslaugomis, teikiamomis pagal viešųjų 
paslaugų sutartį. Dėl šios priežasties 
nepriklausoma geležinkelių sektoriaus 
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reguliavimo institucija turėtų užtikrinti, kad 
šis procesas būtų tinkamai taikomas ir 
skaidrus;

Or. en

Pakeitimas 42
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tam tikros viršutinės ribos, taikomos 
tiesiogiai sudarant geležinkelių transporto 
viešųjų paslaugų sutartis, turi būti 
pritaikytos prie konkrečių ekonominių 
sąlygų, kuriomis šiame sektoriuje vyksta 
konkursas;

(9) tam tikros viršutinės ribos, taikomos 
tiesiogiai sudarant geležinkelių transporto 
viešųjų paslaugų sutartis, turi būti 
pritaikytos prie socialinių ir teritorinių 
visuotinės svarbos paslaugų reikalavimų 
ir ekonominių sąlygų, kuriomis šiame 
sektoriuje vyksta konkursas;

Or. en

Pakeitimas 43
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) abipusiškumo principas yra svarbi 
priemonė siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymo; šis principas turėtų būti 
taikomas trečiųjų šalių bendrovėms, 
kurios nori dalyvauti Sąjungos vidaus 
konkursuose;

Or. en
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Pakeitimas 44
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) abipusiškumo principas yra svarbi 
priemonė siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymo; šis principas turėtų būti 
taikomas ne tik licencijuotoms 
geležinkelio įmonėms ir jų 
patronuojamosioms įmonėms valstybėse 
narėse, bet ir trečiųjų šalių įmonėms, 
kurios nori dalyvauti Sąjungos vidaus 
konkursuose;

Or. de

Pakeitimas 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sukurti keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugų vidaus rinką, šiame 
sektoriuje būtina nustatyti bendras 
konkursų dėl viešųjų paslaugų sutarčių 
sudarymo taisykles, kurios būtų vienodai 
taikomos visose valstybėse narėse;

(10) siekiant sukurti keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugų vidaus rinką, šiame 
sektoriuje būtina nustatyti bendras 
konkursų dėl viešųjų paslaugų sutarčių 
sudarymo taisykles, kurios būtų vienodai 
taikomos visose valstybėse narėse, kad 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems 
potencialiems konkursų dalyviams;

Or. en

Pagrindimas

Esama būtinybės turėti bendras konkursų taisykles, kad būtų sukurta sistema, kuri padėtų 
skatinti konkuruoti mažus ir naujus rinkos dalyvius.
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Pakeitimas 46
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sukurti keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugų vidaus rinką, šiame 
sektoriuje būtina nustatyti bendras 
konkursų dėl viešųjų paslaugų sutarčių 
sudarymo taisykles, kurios būtų vienodai 
taikomos visose valstybėse narėse;

(10) siekiant sukurti keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugų vidaus rinką, šiame 
sektoriuje būtina nustatyti bendras 
konkursų dėl viešųjų paslaugų sutarčių 
sudarymo taisykles, kurias taikant būtų 
siekiama ir socialinių tikslų bei vykdomi 
visuotinės svarbos paslaugų 
įpareigojimai, nustatyti ES sutartyje ir 
SESV, ir kurios būtų vienodai taikomos 
visose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 47
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sukurti pagrindines sąlygas, 
kuriomis visuomenė gautų didžiausią 
naudą iš veiksmingo šalių keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugų rinkos 
atvėrimo, svarbu, kad valstybės narės 
užtikrintų tinkamą viešųjų paslaugų 
operatorių darbuotojų socialinės apsaugos 
lygį;

(11) siekiant sukurti pagrindines sąlygas, 
kuriomis visi visuomenės nariai gautų 
didžiausią naudą iš aukštos kokybės 
pasiūlos šalių keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugų, atitinkančių ES 
sutartyje nustatytus socialinius tikslus ir 
tikslus, susijusius su visuotinės svarbos 
paslaugomis, nustatytus SESV Protokole 
Nr. 26, svarbu, kad valstybės narės 
garantuotų aukštą viešųjų paslaugų 
operatorių darbuotojų socialinės apsaugos
lygį ir geras darbo sąlygas, bei būtų 
laikomasi sektoriaus kolektyvinių 
sutarčių;

Or. en
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Pakeitimas 48
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sukurti pagrindines sąlygas, 
kuriomis visuomenė gautų didžiausią 
naudą iš veiksmingo šalių keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugų rinkos 
atvėrimo, svarbu, kad valstybės narės 
užtikrintų tinkamą viešųjų paslaugų 
operatorių darbuotojų socialinės apsaugos 
lygį;

(11) siekiant sukurti pagrindines sąlygas, 
kuriomis visuomenė gautų didžiausią 
naudą iš veiksmingo šalių keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugų rinkos 
atvėrimo, svarbu, kad valstybės narės 
užtikrintų:

1) tinkamą viešųjų paslaugų operatorių 
darbuotojų socialinės apsaugos lygį;

2) minimalų veiklos lygį per viešojo 
transporto streikus;

Or. en

Pagrindimas

Pagal viešųjų paslaugų sutartis teikiamos paslaugos finansuojamos viešosiomis lėšomis. 
Siekiant užtikrinti, kad keleiviai galėtų visada pasikliauti šiomis paslaugomis, valstybės narės 
turi garantuoti minimalų veiklos lygį per streikus.

Pakeitimas 49
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sukurti pagrindines sąlygas, 
kuriomis visuomenė gautų didžiausią 
naudą iš veiksmingo šalių keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugų rinkos 
atvėrimo, svarbu, kad valstybės narės 
užtikrintų tinkamą viešųjų paslaugų 
operatorių darbuotojų socialinės apsaugos 

(11) siekiant sukurti pagrindines sąlygas, 
kuriomis visuomenė gautų didžiausią 
naudą iš veiksmingo šalių keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugų rinkos 
atvėrimo, svarbu, kad valstybės narės 
visais atvejais užtikrintų tinkamą viešųjų 
paslaugų operatorių darbuotojų socialinės 
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lygį; apsaugos lygį nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis. Tinkamas lygis turėtų 
būti užtikrintas vėliausiai atveriant vidaus 
geležinkelių rinką nacionaliniais 
įstatymais ir (arba) sektoriaus 
kolektyvinėmis sutartimis nustatant 
socialinius standartus ir (arba) 
reikalaujant perkelti tam tikro sektoriaus 
darbuotojus;

Or. en

Pagrindimas

Konkurencija turėtų vykti vienodomis socialinėmis sąlygomis, taigi kiekviena valstybė narė, 
vadovaudamasi savo šios srities taisyklėmis ir praktika, turėtų pasirūpinti tinkama darbuotojų 
apsauga nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis. Taip pat reikia rasti konkrečių 
sprendimų valstybės tarnautojams ar darbuotojams, turintiems ypatingą tarnybos statusą, 
panašų į valstybės tarnautojų statusą, kurie vis dar sudaro didelę dalį visų geležinkelių 
sektoriaus darbuotojų.

Pakeitimas 50
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) jei dėl viešųjų paslaugų sutarties 
sudarymo gali pasikeisti viešųjų paslaugų 
operatorius, kompetentingos institucijos 
turėtų reikalauti, kad pasirinktas viešųjų 
paslaugų operatorius taikytų 2001 m.
kovo 12 d. Tarybos direktyvos 2001/23/EB 
dėl valstybių narių įstatymų, skirtų 
darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo 
arba įmonių ar verslo dalių perdavimo 
atveju, suderinimo nuostatas. Ši direktyva 
nekliudo valstybėms narėms garantuoti 
kitų darbuotojų teisių perdavimo sąlygų 
nei tos, kurioms taikoma 
Direktyva 2001/23/EB, ir tokiu būdu, 
prireikus, atsižvelgti į nacionaliniuose 
įstatymuose, kituose teisės aktuose ar 
kolektyvinėse sutartyse ar socialinių 
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partnerių sudarytuose susitarimuose 
nustatytus darbuotojams palankesnius 
darbo ir socialinius standartus;

Or. de

Pakeitimas 51
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) jei dėl viešųjų paslaugų sutarties 
sudarymo gali pasikeisti viešųjų paslaugų 
operatorius, kompetentingos institucijos 
turėtų reikalauti, kad pasirinktas viešųjų 
paslaugų operatorius taikytų 2001 m.
kovo 12 d. Tarybos direktyvos 2001/23/EB 
dėl valstybių narių įstatymų, skirtų 
darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo 
arba įmonių ar verslo dalių perdavimo 
atveju, suderinimo nuostatas. Ši direktyva 
nekliudo valstybėms narėms garantuoti 
kitų darbuotojų teisių perdavimo sąlygų 
nei tos, kurioms taikoma 
Direktyva 2001/23/EB. Valstybės narės 
turi atsižvelgti į nacionaliniuose 
įstatymuose, kituose teisės aktuose ar 
kolektyvinėse sutartyse ar socialinių 
partnerių sudarytuose susitarimuose 
nustatytus darbuotojams palankesnius 
darbo ir socialinius standartus;

Or. de

Pakeitimas 52
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) laikydamosi subsidiarumo principo, 
kompetentingos institucijos turėtų 
nustatyti socialinius ir kokybės kriterijus, 
kuriais būtų siekiama išlaikyti ir 
sugriežtinti viešųjų paslaugų 
įsipareigojimų kokybės standartus, 
pavyzdžiui, susijusius su būtiniausiomis 
darbo sąlygomis, keleivių teisėmis, ribotos 
judėsenos asmenų poreikiais, aplinkos 
apsauga, keleivių ir darbuotojų sveikata ir 
saugumu, taip pat įsipareigojimais pagal 
kolektyvines sutartis ir kitas taisykles bei 
susitarimus dėl darbo vietos ir socialinės 
apsaugos paslaugos teikimo vietoje;

Or. de

Pakeitimas 53
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) laikydamosi subsidiarumo principo, 
kompetentingos institucijos turėtų 
nustatyti socialinius ir kokybės kriterijus, 
kuriais būtų siekiama išlaikyti ir 
sugriežtinti viešųjų paslaugų 
įsipareigojimų kokybės standartus, 
pavyzdžiui, susijusius su būtiniausiomis 
darbo sąlygomis, keleivių teisėmis, ribotos 
judėsenos asmenų poreikiais, aplinkos 
apsauga, keleivių ir darbuotojų sveikata ir 
saugumu, taip pat įsipareigojimais pagal 
kolektyvines sutartis ir kitas taisykles bei 
susitarimus dėl darbo vietos ir socialinės 
apsaugos paslaugos teikimo vietoje;
Siekiant užtikrinti skaidrias ir vienodas 
operatorių konkurencijos sąlygas ir 
išvengti socialinio dempingo pavojaus, 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
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konkrečius socialinius ir paslaugų 
kokybės reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant sumažinti piktnaudžiavimą 
subrangos atvejais ir tam, kad būtų 
apsaugomos geležinkelio darbuotojų 
teisės, nediskriminuojant turėtų būti 
užtikrinama, kad subrangovai būtų 
atsakingi už visas darbuotojams 
mokėtinas išmokas ir (arba) mokėtinas 
socialinio draudimo įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, 
reglamentuojamiems įstatymų ar 
kolektyvinių sutarčių. Bet kuriuo atveju 
valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus gali nustatyti ir (arba) taikyti 
griežtesnes taisykles dėl atsakomybės;

Or. de

Pakeitimas 55
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) remiantis Reglamento (EB) 
Nr. 1370/2007 teksto logika reikėtų aiškiai 
nurodyti, kad pereinamasis laikotarpis iki 
2019 m. gruodžio 2 d. yra susijęs tik su 
įpareigojimu viešųjų paslaugų sutartis 

(14) remiantis Reglamento (EB) 
Nr. 1370/2007 teksto logika reikėtų aiškiai 
nurodyti, kad pereinamasis laikotarpis iki 
2019 m. gruodžio 2 d. yra susijęs tik su 
įpareigojimu viešųjų paslaugų sutartis 



PE519.754v01-00 16/46 AM\1004472LT.doc

LT

sudaryti konkurso tvarka; sudaryti konkurso tvarka; pereinamasis 
laikotarpis padės valstybėms narėms 
užtikrinti, kad konkursų metu būtų 
atsižvelgiama į socialinius tikslus, taip pat 
į socialinę ir teritorinę sanglaudą, kaip 
nustatyta ES sutartyje ir SESV Protokole 
Nr. 26;

Or. en

Pakeitimas 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) geležinkelio įmonėms reikia šiek tiek 
daugiau laiko pasirengti privalomam 
viešųjų paslaugų sutarčių sudarymui 
konkurso tvarka, kad įmonės, su kurioms 
anksčiau tokios sutartys buvo sudarytos 
tiesiogiai, galėtų imtis veiksmingų ir tvarių 
vidaus restruktūrizavimo priemonių. Todėl 
sutarčių, kurios tiesiogiai sudaromos nuo 
šio reglamento įsigaliojimo iki 2019 m.
gruodžio 3 d., atveju reikalingos 
pereinamojo laikotarpio priemonės;

(15) geležinkelio įmonėms reikia šiek tiek 
daugiau laiko pasirengti privalomam 
viešųjų paslaugų sutarčių sudarymui 
konkurso tvarka, kad įmonės, su kurioms 
anksčiau tokios sutartys buvo sudarytos 
tiesiogiai, galėtų imtis veiksmingų ir tvarių 
vidaus restruktūrizavimo priemonių. Tokių 
sutarčių konkurso tvarka turėtų būti 
taikoma palaipsniui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo iki 2019 m. gruodžio 3 d.;

Or. en

Pagrindimas

Esama būtinybės palaipsniui taikyti konkurso tvarką nuo šio reglamento įsigaliojimo, nes 
anksčiau tiesiogiai sudarytos sutartys nuo 2019 m. gruodžio 3 d. turės būti sudaromos 
konkurso tvarka.

Pakeitimas 57
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) geležinkelio įmonėms reikia šiek tiek 
daugiau laiko pasirengti privalomam
viešųjų paslaugų sutarčių sudarymui 
konkurso tvarka, kad įmonės, su kurioms 
anksčiau tokios sutartys buvo sudarytos 
tiesiogiai, galėtų imtis veiksmingų ir tvarių 
vidaus restruktūrizavimo priemonių. Todėl 
sutarčių, kurios tiesiogiai sudaromos nuo 
šio reglamento įsigaliojimo iki 2019 m.
gruodžio 3 d., atveju reikalingos 
pereinamojo laikotarpio priemonės;

(15) geležinkelio įmonėms reikia šiek tiek 
daugiau laiko pasirengti neprivalomam
viešųjų paslaugų sutarčių sudarymui 
konkurso tvarka ir siekiant užtikrinti 
tinkamą socialinės apsaugos lygį ir geras 
susijusios valstybės narės viešųjų 
paslaugų operatorių darbuotojų darbo 
sąlygas, kad įmonės, su kurioms anksčiau 
tokios sutartys buvo sudarytos tiesiogiai, 
galėtų imtis veiksmingų ir tvarių vidaus 
restruktūrizavimo priemonių. Sutartims, 
kurios tiesiogiai sudaromos nuo šio 
reglamento įsigaliojimo iki 2019 m.
gruodžio 3 d., visais atvejais reikalingos 
pereinamojo laikotarpio priemonės;

Or. en

Pakeitimas 58
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atvėrus šalies keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugų rinką, 
kompetentingoms institucijoms gali reikėti 
imtis priemonių, kad būtų užtikrintas 
aukštas konkurencijos lygis – apriboti 
sutarčių, kurias jos sudaro su viena 
geležinkelio įmone, skaičių, todėl turėtų 
būti numatytos atitinkamos nuostatos;

(16) atvėrus šalies keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugų rinką, 
kompetentingoms institucijoms gali reikėti 
imtis priemonių, kad būtų užtikrintas 
tinkamas konkurencijos lygis – apriboti 
sutarčių, kurias jos sudaro su viena 
geležinkelio įmone, skaičių, todėl turėtų 
būti numatytos atitinkamos nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 59
Frédéric Daerden
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant sukurti pagrindines sąlygas, 
kuriomis visuomenė gautų didžiausią 
naudą iš veiksmingo šalių keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugų rinkos 
atvėrimo, svarbu, kad valstybės narės 
visais atvejais užtikrintų tinkamą viešųjų 
paslaugų operatorių darbuotojų socialinės 
apsaugos lygį nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis. Tinkamas lygis turėtų 
būti užtikrintas vėliausiai atveriant vidaus 
geležinkelių rinką nacionaliniais 
įstatymais ir (arba) sektoriaus 
kolektyvinėmis sutartimis nustatant 
socialinius standartus ir (arba) 
reikalaujant perkelti tam tikro sektoriaus 
darbuotojus;

Or. en

Pagrindimas

Konkurencija turėtų vykti vienodomis socialinėmis sąlygomis, taigi kiekviena valstybė narė, 
vadovaudamasi savo šios srities taisyklėmis ir praktika, turėtų pasirūpinti tinkama darbuotojų 
apsauga nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis. Taip pat reikia rasti konkrečių 
sprendimų valstybės tarnautojams ar darbuotojams, turintiems ypatingą tarnybos statusą, 
panašų į valstybės tarnautojų statusą, kurie vis dar sudaro didelę dalį visų geležinkelių 
sektoriaus darbuotojų.

Pakeitimas 60
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) norint visapusiškai pasinaudoti 
sąžiningos ir vienodos konkurencijos
keleivių vežimo srityje pranašumais ir 
laikantis subsidiarumo principo svarbu, 
kad valstybės narės užtikrintų, jog būtų 
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atsižvelgiama į siūlomų geležinkelio 
paslaugų socialinį aspektą tam, kad būtų 
panaikintas bet koks socialinis 
dempingas, kuris galėtų pakenkti jų 
teritorijoje teikiamų geležinkelio paslaugų 
kokybei.  Ne tik sudarydamos 
nacionalines geležinkelių sektoriaus 
kolektyvines sutartis, bet ir užtikrindamos, 
kad sudarant sutartis būtų perimami 
darbuotojai, kompetentingos institucijos 
sudarys sąlygas tam, kad būtų sukurta 
aukštos kokybės socialinė sistema;

Or. fr

Pakeitimas 61
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vietos kompetentinga institucija –
kompetentinga institucija, kurios 
kompetencijai priklausanti geografinė 
teritorija nėra nacionalinė ir kuri atsakinga 
už miestų aglomeracijos arba kaimo 
vietovės transporto reikmes;

vietos kompetentinga institucija –
kompetentinga institucija, kurios 
kompetencijai priklausanti geografinė 
teritorija nėra valstybės narės ir kuri 
atsakinga už miestų aglomeracijos arba 
kaimo vietovės transporto reikmes;

Or. fr

Pakeitimas 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vietos kompetentinga institucija –
kompetentinga institucija, kurios 
kompetencijai priklausanti geografinė 
teritorija nėra nacionalinė ir kuri atsakinga 
už miestų aglomeracijos arba kaimo 
vietovės transporto reikmes;

vietos kompetentinga institucija –
kompetentinga institucija, kurios 
kompetencijai priklausanti geografinė 
teritorija nėra nacionalinė ir kuri atsakinga 
už, pavyzdžiui, regiono, miestų 
aglomeracijos arba kaimo vietovės 
transporto reikmes;

Or. pl

Pagrindimas

Viešasis transportas dažnai organizuojamas ES valstybių narių regionų ir kitų 
administracinių vienetų pagrindu. Taigi būtina išplėsti apibrėžtį.

Pakeitimas 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos parengia ir 
reguliariai atnaujina teritorijoje, už kurią 
jos atsakingos, naudojamo visų atitinkamų 
rūšių viešojo keleivinio transporto planus.
Šiuose viešojo transporto planuose
nustatomi teritorijoje, už kurią tos 
institucijos atsakingos, naudojamam visų 
atitinkamų rūšių transportui taikomi
viešojo transporto politikos tikslai ir 
priemonės jiems pasiekti. Juose pateikiami 
bent šie dalykai:

Kompetentingos institucijos parengia ir
reguliariai atnaujina teritorijos, už kurią jos 
atsakingos, keleivinio transporto planus.
Šiuose viešojo transporto planuose 
nustatomi teritorijos, už kurią tos 
institucijos atsakingos, viešojo transporto 
politikos tikslai ir priemonės jiems 
pasiekti. Juose pateikiami bent šie dalykai:

Or. pl

Pagrindimas

Nereikalingas tekstas. Pagal pasiūlymą dėl reglamento transporto planai bus išplėsti tam, 
kad apimtų visų pagrindinių rūšių transportą. Be to, straipsnyje nurodytų sričių planų 
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rengimas galėtų lemti kompetentingų institucijų sąnaudas, neatitinkančias naudos. 
Kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę nustatyti transporto rūšis.

Pakeitimas 64
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi 
atitikti viešojo transporto paslaugų 
pasiūlymas, kaip antai pasiekiamumo, 
teritorinio junglumo, saugumo, jungčių su 
tos pačios rūšies ir kitų rūšių transportu 
pagrindiniuose jungiamuosiuose mazguose, 
pasiūlymo savybių, pvz., paslaugų teikimo 
laiko, paslaugų dažnumo ir mažiausio 
pajėgumo išnaudojimo laipsnio;

pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi 
atitikti viešojo transporto paslaugų 
pasiūlymas, kaip antai eksploatacinės 
parengties, pasiekiamumo, prieinamumo, 
teritorinio junglumo, saugumo, jungčių su 
tos pačios rūšies ir kitų rūšių transportu 
pagrindiniuose jungiamuosiuose mazguose, 
pasiūlymo savybių, pvz., paslaugų teikimo 
laiko, paslaugų dažnumo ir mažiausio 
pajėgumo išnaudojimo laipsnio;

Or. en

Pakeitimas 65
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su tam tikrais elementais, kaip antai stočių 
ir geležinkelių riedmenų įrangos 
savybėmis, punktualumu ir patikimumu, 
švara, klientų aptarnavimu ir informavimu, 
skundų nagrinėjimu ir žalos atlyginimu, 
paslaugos kokybės stebėsena, susiję 
kokybės standartai;

su tam tikrais elementais, kaip antai stočių 
ir geležinkelių riedmenų įrangos 
savybėmis, punktualumu ir patikimumu, 
švara, klientų aptarnavimu, įskaitant 
paslaugas vaikams, šeimoms ir 
pagyvenusiems žmonėms, parama ir 
informavimu, skundų nagrinėjimu ir žalos 
atlyginimu, paslaugos kokybės stebėsena ir 
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visomis būtinomis paslaugomis, kad būtų 
užtikrintas pasiekiamumas pagal JT
konvenciją dėl neįgaliųjų, susiję kokybės 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 66
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tarifų politikos principai; tarifų politikos standartai ir sveikatos ir 
saugos darbo vietoje standartai;

Or. en

Pakeitimas 67
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tarifų politikos principai; tarifų politikos principai ir taikomos 
taisyklės dėl socialinės ir užimtumo 
apsaugos;

Or. de

Pakeitimas 68
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

veiklos vykdymo reikalavimai, pvz., 
dviračių vežimo, eismo valdymo, 
nenumatytų atvejų plano, taikomo sutrikus 
veiklai.

veiklos vykdymo reikalavimai, pvz., 
dviračių, vaikiškų vežimėlių, neįgaliųjų 
vežimėlių, bagažo vežimo, eismo valdymo, 
nenumatytų atvejų plano, taikomo sutrikus 
veiklai.

Or. en

Pakeitimas 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

veiklos vykdymo reikalavimai, pvz., 
dviračių vežimo, eismo valdymo, 
nenumatytų atvejų plano, taikomo 
sutrikus veiklai.

kiti veiklos vykdymo reikalavimai.

Or. pl

Pakeitimas 70
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sistema, pagal kurią nustatomas 
minimalus veiklos lygis per viešojo 
transporto streikus.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal viešųjų paslaugų sutartis teikiamos paslaugos finansuojamos viešosiomis lėšomis. 
Siekiant užtikrinti, kad keleiviai galėtų visada pasikliauti šiomis paslaugomis, valstybės narės 
turi garantuoti minimalų veiklos lygį per streikus.

Pakeitimas 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudarydamos viešojo transporto planus, 
kompetentingos institucijos visų pirma 
atsižvelgia į taikomas keleivių teisių, 
socialines, užimtumo ir aplinkosaugos 
taisykles.

Siekiant užtikrinti skaidrias ir vienodas 
operatorių konkurencijos sąlygas ir 
išvengti socialinio dempingo pavojaus, 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
konkrečius socialinius ir paslaugų 
kokybės reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 72
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasikonsultavusios su susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, 
kompetentingos institucijos priima ir 
paskelbia viešojo transporto planus.
Taikant šį reglamentą atsižvelgiama bent į 
šių suinteresuotųjų šalių nuomonę: vežėjų, 
infrastruktūros valdytojų (jei taikoma), taip 
pat keleivius ir darbuotojus atstovaujančių

Pasikonsultavusios su susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, 
kompetentingos institucijos priima ir 
paskelbia viešojo transporto planus.
Taikant šį reglamentą atsižvelgiama bent į 
šių suinteresuotųjų šalių nuomonę: vežėjų, 
infrastruktūros valdytojų (jei taikoma), taip 
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organizacijų. pat keleivių ir darbuotojų organizacijų.

Or. sv

Pakeitimas 73
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasikonsultavusios su susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, 
kompetentingos institucijos priima ir 
paskelbia viešojo transporto planus.
Taikant šį reglamentą atsižvelgiama bent į 
šių suinteresuotųjų šalių nuomonę: vežėjų, 
infrastruktūros valdytojų (jei taikoma), taip 
pat keleivius ir darbuotojus atstovaujančių 
organizacijų.

Pasikonsultavusios su susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, 
kompetentingos institucijos priima ir 
paskelbia viešojo transporto planus.
Taikant šį reglamentą atsižvelgiama bent į 
šių suinteresuotųjų šalių nuomonę: vežėjų, 
infrastruktūros valdytojų, taip pat keleivius 
ir darbuotojus atstovaujančių organizacijų 
ir organizacijų, atstovaujančių 
neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms.

Or. en

Pakeitimas 74
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo keleivinio transporto viešųjų 
paslaugų įsipareigojimai ir jų taikymo 
sritis nustatomi taip:

Išbraukta.

a) jie apibrėžiami pagal 2 straipsnio e 
punktą;
b) jie turi būti tinkami siekti viešojo 
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transporto plano tikslų;
c) jais neturi būti viršijama to, kas būtina 
ir proporcinga viešojo transporto plano 
tikslams pasiekti.
Vertinant b punkte nurodytą tinkamumą 
atsižvelgiama į tai, ar valstybės įsikišimas 
į keleivinio transporto paslaugų teikimą 
yra tinkama priemonė viešojo transporto 
planų tikslams pasiekti.
Vertinant c punkte nurodytą būtinumą ir 
proporcingumą viešojo keleivinio 
geležinkelių transporto atveju 
atsižvelgiama į transporto paslaugas, 
teikiamas pagal 2012 m. lapkričio 21 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama 
bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja 
redakcija)12 , 10 straipsnio 2 dalį, ir į visą 
pagal tos direktyvos 38 straipsnio 4 dalies 
pirmą sakinį infrastruktūros valdytojams 
ir reguliavimo institucijoms suteiktą 
informaciją.
__________________
12 OL L 343, 2012 12 14, p. 32.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti būtiną lankstumą reikėtų vengti per daug siaurų specifikacijų.

Pakeitimas 75
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jie turi būti tinkami siekti viešojo 
transporto plano tikslų;

jie turi būti tinkami siekti viešojo 
transporto plano tikslų, t. y. pagal juos turi 
būti nustatomas sutarčių sudarymo būdas 
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siekiant užtikrinti tam tikrus kokybės 
standartus ir tinkamos priemonės, kad 
būtų įgyvendinti viešojo transporto plano 
tikslai;

Or. de

Pakeitimas 76
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant b punkte nurodytą tinkamumą 
atsižvelgiama į tai, ar valstybės įsikišimas 
į keleivinio transporto paslaugų teikimą 
yra tinkama priemonė viešojo transporto 
planų tikslams pasiekti.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 77
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viešojo transporto plano tikslai būtų 
pasiekti kuo ekonomiškiau;

viešojo transporto plano tikslai būtų 
pasiekti kuo efektyviau ir užtikrinant 
aukštą kokybę;

Or. de
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Pakeitimas 78
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viešojo transporto plano tikslai būtų 
pasiekti kuo ekonomiškiau;

viešojo transporto plano tikslai būtų 
pasiekti kuo efektyviau ir užtikrinant 
aukštą kokybę, įskaitant socialinį ir 
teritorinį prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 79
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

būtų užtikrintas ilgalaikis finansinis viešojo 
keleivinio transporto paslaugų teikimo 
pagal viešojo transporto plane nustatytus 
reikalavimus tvarumas.

būtų užtikrintas ilgalaikis ir integruoto 
požiūrio finansinis viešojo keleivinio 
transporto paslaugų teikimo pagal viešojo 
transporto plane nustatytus reikalavimus 
tvarumas.

Or. en

Pakeitimas 80
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija dėl šių 
specifikacijų tinkamai konsultuojasi su 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
kaip antai bent transporto paslaugų 
teikėjais, infrastruktūros valdytojais (jei 
taikoma), taip pat keleiviams ir 
darbuotojams atstovaujančiomis 
organizacijomis, ir atsižvelgia į jų 
nuomonę.

Kompetentinga institucija dėl šių 
specifikacijų tinkamai konsultuojasi su 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
kaip antai bent transporto paslaugų 
teikėjais, infrastruktūros valdytojais (jei 
taikoma), taip pat keleivių ir darbuotojų 
organizacijomis, ir atsižvelgia į jų 
nuomonę.

Or. sv

Pakeitimas 81
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija dėl šių 
specifikacijų tinkamai konsultuojasi su 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
kaip antai bent transporto paslaugų 
teikėjais, infrastruktūros valdytojais (jei 
taikoma), taip pat keleiviams ir 
darbuotojams atstovaujančiomis 
organizacijomis, ir atsižvelgia į jų 
nuomonę.

Kompetentinga institucija dėl šių 
specifikacijų tinkamai konsultuojasi su 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
kaip antai bent transporto paslaugų 
teikėjais, infrastruktūros valdytojais (jei 
taikoma), taip pat keleiviams ir 
darbuotojams atstovaujančiomis 
organizacijomis ir organizacijomis, 
atstovaujančiomis neįgaliesiems ir 
pagyvenusiems žmonėms, ir atsižvelgia į 
jų nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 82
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 6 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

didžiausia metinė viešųjų paslaugų 
sutarties apimtis, išreikšta traukinio 
nuvažiuotais kilometrais, yra arba 10 mln. 
traukinio nuvažiuotų kilometrų, arba 
trečdalis viso nacionalinio viešojo 
keleivinio geležinkelių transporto 
paslaugų, teikiamų pagal viešųjų 
paslaugų sutartis, apimties – taikoma 
didesnioji vertė.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant šiuos skaičius turėtų būti atsižvelgta į valstybių narių skirtumus.

Pakeitimas 83
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

didžiausia metinė viešųjų paslaugų 
sutarties apimtis, išreikšta traukinio 
nuvažiuotais kilometrais, yra arba 10 mln. 
traukinio nuvažiuotų kilometrų, arba 
trečdalis viso nacionalinio viešojo 
keleivinio geležinkelių transporto 
paslaugų, teikiamų pagal viešųjų 
paslaugų sutartis, apimties – taikoma 
didesnioji vertė.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

10 mln. traukinio nuvažiuotų kilometrų arba trečdalio visų viešųjų paslaugų įsipareigojimų 
apimties apribojimas kelia pavojų vienam iš pagrindinių pasiekimų mažesnėse valstybėse 
narėse, t. y. integruotajam nuolatinių tvarkaraščių sudarymui, orientuotam į pagrindinę 
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veiklą.  Valstybės narės turėtų turėti galimybę sudaryti sutartis dėl pagrindinio tinklo su 
vieninteliu paslaugų teikėju, kad būtų išvengta konkurencinių kovų nuolatinio tvarkaraščio 
sąskaita. Taigi reikėtų panaikinti apribojimus – valstybės narės turėtų turėti galimybę savo 
nuožiūra atsižvelgdamos į poreikius nustatyti ribas.

Pakeitimas 84
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei viešųjų paslaugų sutartis sudaroma ne 
pagal 5 straipsnio 3 dalį, šie parametrai 
nustatomi taip, kad kompensacija negalėtų 
viršyti sumos, reikalingos vykdant viešųjų 
paslaugų įsipareigojimus patirtų išlaidų ir 
gautų pajamų grynajam finansiniam 
rezultatui padengti, atsižvelgiant į viešųjų 
paslaugų operatoriaus pasiliktas su tų 
įsipareigojimų vykdymu susijusias pajamas 
ir pagrįstą pelną;

Jei viešųjų paslaugų sutartis sudaroma ne 
pagal 5 straipsnio 3 dalį, šie parametrai 
nustatomi taip, kad kompensacija negalėtų 
viršyti sumos, reikalingos vykdant viešųjų 
paslaugų įsipareigojimus patirtų išlaidų ir 
gautų pajamų grynajam finansiniam 
rezultatui padengti, atsižvelgiant į viešųjų 
paslaugų operatoriaus pasiliktas su tų 
įsipareigojimų vykdymu susijusias pajamas 
ir pagrįstą pelną ir sumą, būtiną 
investicijoms, kurių reikia tam, kad 
pagerėtų keleivių vežimo paslaugų 
eksploatacinė parengtis, pasiekiamumas 
ir kokybė;

Or. en

Pakeitimas 85
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 dalis pakeičiama taip:
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„Nepažeisdamos nacionalinės ir 
Bendrijos teisės, įskaitant socialinių 
partnerių kolektyvines sutartis, 
kompetentingos institucijos reikalauja, 
kad pasirinktas viešųjų paslaugų 
operatorius anksčiau paslaugoms teikti 
įdarbintiems darbuotojams suteiktų teises, 
kurias jie būtų turėję, jei būtų buvęs 
atliktas perdavimas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2001/23/EB. Kai 
kompetentingos institucijos reikalauja, 
kad viešųjų paslaugų operatoriai atitiktų 
tam tikrus socialinius standartus, 
konkurso dokumentuose ir viešųjų 
paslaugų sutartyse pateikiamas 
atitinkamų darbuotojų sąrašas ir skaidri 
išsami informacija apie jų sutartines 
teises bei sąlygas, kuriomis darbuotojai 
laikomi susiję su paslaugomis.“

Or. de

Pakeitimas 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 dalis pakeičiama taip:
„Nepažeisdamos nacionalinės ir 
Bendrijos teisės, įskaitant socialinių 
partnerių kolektyvines sutartis, 
kompetentingos institucijos reikalauja, 
kad pasirinktas viešųjų paslaugų 
operatorius anksčiau paslaugoms teikti 
įdarbintiems darbuotojams suteiktų teises, 
kurias jie būtų turėję, jei būtų buvęs 
atliktas perdavimas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2001/23/EB. Ši direktyva 
nekliudo valstybėms narėms garantuoti 
kitų darbuotojų teisių perdavimo sąlygų 
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nei tos, kurioms taikoma 
Direktyva 2001/23/EB. Valstybės narės 
turi atsižvelgti į nacionaliniuose 
įstatymuose, kituose teisės aktuose ar 
kolektyvinėse sutartyse ar socialinių 
partnerių sudarytuose susitarimuose 
nustatytus darbuotojams palankesnius 
darbo ir socialinius standartus.“

Or. de

Pakeitimas 87
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai kompetentingos institucijos pagal 
nacionalinę teisę reikalauja, kad viešųjų 
paslaugų operatoriai laikytųsi tam tikrų
kokybės ir socialinių standartų arba 
nustato socialinius ir kokybės kriterijus, tie 
standartai ir kriterijai įtraukiami į 
konkurso dokumentus ir į viešųjų paslaugų 
sutartis.

Kompetentingos institucijos 
nepažeisdamos nacionalinės teisės ir 
Bendrijos teisės, įskaitant socialinių 
partnerių kolektyvines sutartis, nustato
kokybės ir socialinius standartus, 
apibrėžia atitinkamus socialinius ir 
kokybės kriterijus ir įtraukia tuos 
standartus ir kriterijus į konkurso 
dokumentus ir į viešųjų paslaugų sutartis, 
nesvarbu, koks sutarties sudarymo būdas, 
nebent nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygmeniu susijusiems darbuotojams 
galioja įstatymas, reglamentas ar
privaloma sektoriaus kolektyvinė sutartis, 
įskaitant privalomus socialinius 
standartus ir (arba) priverstinį darbuotojų 
perkėlimą tuo atveju, jei pasikeičia 
operatorius.

Or. en

Pagrindimas

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
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guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Pakeitimas 88
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai kompetentingos institucijos pagal 
nacionalinę teisę reikalauja, kad viešųjų 
paslaugų operatoriai laikytųsi tam tikrų
kokybės ir socialinių standartų arba 
nustato socialinius ir kokybės kriterijus, 
tie standartai ir kriterijai įtraukiami į 
konkurso dokumentus ir į viešųjų paslaugų 
sutartis.

Nepažeisdamos nacionalinės teisės ir 
Bendrijos teisės, įskaitant socialinių 
partnerių kolektyvines sutartis, 
kompetentingos institucijos nustato
taikytinus kokybės ir socialinius 
standartus ir įtraukia juos į konkurso 
dokumentus ir į viešųjų paslaugų sutartis.

Or. de

Pakeitimas 89
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai kompetentingos institucijos pagal 
nacionalinę teisę reikalauja, kad viešųjų 
paslaugų operatoriai laikytųsi tam tikrų 
kokybės ir socialinių standartų arba nustato 
socialinius ir kokybės kriterijus, tie 

Kai kompetentingos institucijos pagal 
valstybės narės teisę reikalauja, kad 
viešųjų paslaugų operatoriai laikytųsi tam 
tikrų kokybės ir socialinių standartų arba 
nustato socialinius ir kokybės kriterijus, tie 
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standartai ir kriterijai įtraukiami į konkurso 
dokumentus ir į viešųjų paslaugų sutartis.

standartai ir kriterijai įtraukiami į konkurso 
dokumentus ir į viešųjų paslaugų sutartis.

Or. fr

Pakeitimas 90
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai kompetentingos institucijos pagal 
nacionalinę teisę reikalauja, kad viešųjų 
paslaugų operatoriai laikytųsi tam tikrų 
kokybės ir socialinių standartų arba 
nustato socialinius ir kokybės kriterijus, 
tie standartai ir kriterijai įtraukiami į 
konkurso dokumentus ir į viešųjų paslaugų 
sutartis.

Kai kompetentingos institucijos pagal 
nacionalinę teisę reikalauja, kad viešųjų 
paslaugų operatoriai laikytųsi tam tikrų 
kokybės, socialinių ir aplinkos standartų.
Pagal nacionalinę teisę socialiniai, 
aplinkos ir kokybės standartai ir kriterijai 
įtraukiami į konkurso dokumentus ir į 
viešųjų paslaugų sutartis.

Or. en

Pakeitimas 91
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nacionaliniu ar vietos lygmeniu 
susijusiems darbuotojams nėra 
galiojančio įstatymo, reglamento ar 
privalomos sektoriaus kolektyvinės 
sutarties, įskaitant vieną iš priemonių, 
nustatytų šio straipsnio 5 ir 6 dalyse 
(priverstinis darbuotojų perkėlimas ir 
(arba) privalomi socialiniai standartai), 
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kompetentinga institucija privalo 
nustatyti, kad vėliausiai atveriant vidaus 
geležinkelių rinką socialiniai standartai ir 
(arba) darbuotojų perkėlimas turi būti 
įtraukti į konkurso procesą.  

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti su darbuotojais susijusius klausimus. Pasiūlyme nustatytas minimalus 
darbuotojų apsaugos lygis ir sąžininga konkurencija, net jei geriau būtų pasinaudoti viena iš 
4 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 16 ir 17 konstatuojamosiose dalyse nustatytų galimybių 
pasitelkiant sektoriaus kolektyvines sutartis, reglamentus ar įstatymus. Tik įrašius šią 
papildomą dalį tolimesniame liberalizacijos procese bus pasiekta darbuotojų apsaugos visose 
ES valstybėse narėse.

Pakeitimas 92
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Įterpiama ši dalis:
„3a. Kompetentinga institucija gali 
neleisti ne ES šalių operatoriams 
dalyvauti konkurse, jei šios ne ES šalys 
neatveria savo konkursų valstybių narių 
bendrovėms.“

Or. de

Pakeitimas 93
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„4. Kompetentingos institucijos gali 
nuspręsti, jei tai nedraudžiama pagal 
nacionalinę teisę, viešųjų paslaugų 
sutartis sudaryti tiesiogiai:
a) kai numatoma jų vidutinė metinė vertė 
yra mažesnė nei 1 000 000 EUR arba, 
viešųjų paslaugų sutarties, kuri apima 
viešojo geležinkelių transporto paslaugas, 
atveju, mažesnė nei 5 000 000 EUR arba
b) kai jos susijusios su mažesnės nei 
300 000 transporto priemonės nuvažiuotų 
kilometrų metinės apimties arba, viešųjų 
paslaugų sutarties, kuri apima 
geležinkelių transporto paslaugas, atveju, 
mažesnės nei 150 000 traukinio 
nuvažiuotų kilometrų metinės apimties 
viešojo keleivinio transporto paslaugų 
teikimu.
Tais atvejais, kai viešųjų paslaugų sutartis 
tiesiogiai sudaroma su mažąja arba 
vidutine įmone, naudojančia ne daugiau 
kaip 23 kelių transporto priemones, tos 
ribos gali būti padidintos: arba iki 
numatomos vidutinės metinės paslaugų 
vertės, kuri yra mažesnė nei 
2 000 000 EUR, arba iki viešojo keleivinio 
transporto paslaugų metinės apimties, 
kuri yra mažesnė nei 600 000 transporto 
priemonės nuvažiuotų kilometrų.“;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo atmesti Komisijos pasiūlymą ir sugrąžinti pirminę 5 straipsnio 4 dalį 
(2012/34/ES). Valstybės turi turėti galimybę pasirinkti pagal savo konkrečius poreikius (jie 
valstybėse narėse skiriasi), kuri priemonė būtų labiau tinkama. Europos Komisija, 
panaikindama pasirinkimo teisę, demonstruoja pasitikėjimo trūkumą ir norą valdyti suverenių 
valstybių narių sprendimus (daugelis nacionalinių parlamentų jau kritikavo tai, kad 
nesilaikoma subsidiarumo principo), taigi Europos Parlamentas turėtų atmesti šį 
panaikinimą.
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Pakeitimas 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos gali nuspręsti, 
jei tai nedraudžiama pagal nacionalinę 
teisę, viešųjų paslaugų sutartis sudaryti 
tiesiogiai:

Kompetentingos institucijos gali nuspręsti, 
jei tai nedraudžiama pagal nacionalinę 
teisę, viešųjų paslaugų sutartis sudaryti 
tiesiogiai daugiausiai penkerių metų 
laikotarpiui:

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai sudaromų sutarčių trukmė neturi viršyti penkerių metų.

Pakeitimas 95
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos gali nuspręsti, 
jei tai nedraudžiama pagal nacionalinę 
teisę, viešųjų paslaugų sutartis sudaryti 
tiesiogiai:

Kompetentingos institucijos gali nuspręsti, 
jei tai nedraudžiama pagal valstybės narės 
teisę, viešųjų paslaugų sutartis sudaryti 
tiesiogiai:

Or. fr

Pakeitimas 96
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) remiantis išsamia technine ataskaita, 
parengta ne vėliau kaip 24 mėnesius prieš 
pasibaigiant galioti dabartinei sutarčiai, 
kuri nusiųsta nepriklausomai 
nacionalinei reguliavimo institucijai ir 
kuri apima šiuos kriterijus:
– tinklo kompleksiškumą, kuriam būtinas 
visuotinis daugiarūšis požiūris dėl 
geležinkelių sistemos tankumo tam tikroje 
geografinėje zonoje ir paslaugų dažnumo 
ar dėl geležinkelių sistemos, turinčios 
tokias technines specifikacijas, kurios 
labai skiriasi nuo tradicinių standartų;
– ekonominę dimensiją, kuri sudaro 
galimybes viešųjų paslaugų sutarties 
įgyvendinamumą pagrįsti subalansuojant 
pelningas ir nepelningas zonas ir (arba) 
produktyvumo naudą ir pagerinti 
operatoriaus veiklą atsižvelgiant į 
kompetentingos institucijos lūkesčius;
– didesnį klientų pasitenkinimą dabartinę 
viešųjų paslaugų sutartimi kaip nustatyta 
metinėje ataskaitoje, kuri minima šio 
reglamento 7 straipsnio 1 dalyje.
Gavusi šią ataskaitą, nepriklausoma 
nacionalinė reguliavimo institucija priima 
sprendimą dėl apie kompetentingos 
institucijos reikalavimo pagrįstumo.  
Nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 
institucijos nuomonė yra privaloma ir 
taikoma nedelsiant.

Or. fr

Pakeitimas 97
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali neleisti dalyvauti 
konkurse operatoriams ar įmonėms, kai 
kontrolė tiesiogiai ar netiesiogiai 
priklauso asmeniui ar asmenims iš 
trečiosios šalies arba trečiųjų šalių, jei 
šiose šalyse nėra nuostatų, pagal kurias 
Sąjungos valstybių narių bendrovėms 
būtų leidžiama teikti paraiškas, arba jei 
jos nesuteikia veiksmingos prieigos prie 
savo rinkų. Šioje dalyje kontrolės 
samprata apima teises, sutartis arba bet 
kokias kitas priemones, kurios atskirai 
arba kartu, atsižvelgiant į visas faktines ar 
teisines aplinkybes, suteikia galimybę 
daryti lemiamą įtaką įmonei, ypač:
a) nuosavybės teise arba teise naudotis 
visu įmonės turtu arba jo dalimi;
b) teisėmis arba sutartimis, kurios leidžia 
daryti lemiamą poveikį formuojant 
įmonės organus, jiems balsuojant arba 
priimant sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 98
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 6 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„Kompetentingos institucijos gali 
nuspręsti, kad, siekiant sustiprinti 
geležinkelio įmonių konkurenciją, 
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keleivinio geležinkelių transporto viešųjų 
paslaugų sutartys, susijusios su to paties 
tinklo ar maršrutų rinkinio dalimis, būtų 
sudaromos su skirtingomis geležinkelio 
įmonėmis. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos, prieš paskelbdamos konkursą, 
gali nuspręsti apriboti su ta pačia 
geležinkelio įmone sudaromų sutarčių 
skaičių.“;

Or. de

Pakeitimas 99
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„Kompetentingos institucijos gali 
nuspręsti, kad, siekiant sustiprinti
geležinkelio įmonių konkurenciją, 
keleivinio geležinkelių transporto viešųjų 
paslaugų sutartys, susijusios su to paties 
tinklo ar maršrutų rinkinio dalimis, būtų 
sudaromos su skirtingomis geležinkelio 
įmonėmis. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos, prieš paskelbdamos konkursą, 
gali nuspręsti apriboti su ta pačia 
geležinkelio įmone sudaromų sutarčių 
skaičių.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai galėtų lemti nevienodas potencialių paraiškų teikėjų sąlygas. Dabartinės 5 straipsnio 6 
dalies formuluotė geresnė.
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Pakeitimas 100
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos gali nuspręsti, 
kad, siekiant sustiprinti geležinkelio 
įmonių konkurenciją, keleivinio 
geležinkelių transporto viešųjų paslaugų 
sutartys, susijusios su to paties tinklo ar 
maršrutų rinkinio dalimis, būtų sudaromos 
su skirtingomis geležinkelio įmonėmis.
Tuo tikslu kompetentingos institucijos, 
prieš paskelbdamos konkursą, gali 
nuspręsti apriboti su ta pačia geležinkelio 
įmone sudaromų sutarčių skaičių.

Kompetentingos institucijos gali nuspręsti, 
kad, siekiant sustiprinti geležinkelio 
įmonių konkurenciją, keleivinio 
geležinkelių transporto viešųjų paslaugų 
sutartys, susijusios su to paties tinklo ar 
maršrutų rinkinio dalimis, būtų sudaromos 
su skirtingomis geležinkelio įmonėmis.
Tuo tikslu kompetentingos institucijos, 
prieš paskelbdamos konkursą, gali 
nuspręsti apriboti su ta pačia geležinkelio 
įmone sudaromų sutarčių skaičių. Vis dėlto 
tai gali neturėti įtakos tam, kad paslaugos 
būtų mažiau prieinamos keleiviams, būtų 
kuriamos ar didinamos kliūtys ar 
mažinama paslaugų apimtis.

Or. de

Pakeitimas 101
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, laikydamosi valstybės 
pagalbos taisyklių, imasi reikiamų 
priemonių, kad operatoriams, norintiems 
pagal viešųjų paslaugų sutartį teikti viešojo 
keleivinio geležinkelių transporto 
paslaugas, būtų užtikrinta galimybė 
veiksmingai ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis naudotis viešajam keleiviniam 
geležinkelių transportui tinkamais 

Kompetentingos institucijos, laikydamosi 
valstybės pagalbos taisyklių, imasi 
reikiamų priemonių, kad operatoriams, 
norintiems pagal viešųjų paslaugų sutartį 
teikti viešojo keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugas, būtų užtikrinta 
galimybė veiksmingai ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis 
viešajam keleiviniam geležinkelių 
transportui tinkamais geležinkelių 
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geležinkelių riedmenimis. riedmenimis.

Or. en

Pakeitimas 102
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto 2 dalies antra pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 a straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Punktuose b ir c nurodytais atvejais 
kompetentinga institucija turi teisę 
reikalauti, kad, viešųjų paslaugų sutarčiai 
pasibaigus, viešųjų paslaugų operatorius 
perduotų geležinkelių riedmenis naujajam 
operatoriui, su kuriuo sudaroma sutartis.
Kompetentinga institucija gali naująjį 
viešojo transporto operatorių įpareigoti 
perimti geležinkelių riedmenis. Riedmenys 
perduodami rinkos kaina.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 103
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto 4 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki [18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] Komisija priima 
priemones, kuriomis nustatoma išsami šio 
straipsnio 2 ir 3 dalių taikymo tvarka. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 9a 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.



PE519.754v01-00 44/46 AM\1004472LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 104
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena kompetentinga institucija kartą 
per metus paskelbia suvestinę ataskaitą, 
kurioje nurodo viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, 
viešųjų paslaugų sutarčių įsigaliojimo ir 
galiojimo pabaigos datas, pasirinktus 
viešųjų paslaugų operatorius ir kaip atlygį 
tiems viešųjų paslaugų operatoriams 
sumokėtas kompensacijas ir suteiktas 
išimtines teises. Šioje ataskaitoje atskirai 
aptariamas autobusų transportas ir 
geležinkelių transportas, ja remiantis 
galima stebėti ir vertinti viešojo transporto 
tinklo veikimą, kokybę ir finansavimą ir, 
jei taikoma, joje pateikiama informacija 
apie visų suteiktų išimtinių teisių pobūdį ir 
apimtį. Valstybės narės užtikrina, kad būtų
lengviau centralizuotai susipažinti su 
šiomis ataskaitomis, pvz., per bendrą 
žiniatinklio portalą.

Kiekviena kompetentinga institucija kartą 
per metus paskelbia suvestinę ataskaitą, 
kurioje nurodo viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga,
viešųjų paslaugų sutarčių įsigaliojimo ir 
galiojimo pabaigos datas, pasirinktus 
viešųjų paslaugų operatorius ir kaip atlygį 
tiems viešųjų paslaugų operatoriams 
sumokėtas kompensacijas ir suteiktas 
išimtines teises. Šioje ataskaitoje atskirai 
aptariamas autobusų transportas ir 
geležinkelių transportas, ja remiantis 
galima stebėti ir vertinti viešojo transporto 
tinklo veikimą, kokybę ir finansavimą ir, 
jei taikoma, joje pateikiama informacija 
apie visų suteiktų išimtinių teisių pobūdį ir 
apimtį. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
lengviau centralizuotai susipažinti su 
šiomis ataskaitomis, pvz., per bendrą 
žiniatinklio portalą. Komisija parengia šių 
ataskaitų santrauką ir pateikia ją Tarybai 
ir Parlamentui visomis darbo kalbomis.

Or. fr

Pakeitimas 105
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena kompetentinga institucija kartą 
per metus paskelbia suvestinę ataskaitą, 
kurioje nurodo viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, 
viešųjų paslaugų sutarčių įsigaliojimo ir 
galiojimo pabaigos datas, pasirinktus 
viešųjų paslaugų operatorius ir kaip atlygį 
tiems viešųjų paslaugų operatoriams 
sumokėtas kompensacijas ir suteiktas 
išimtines teises. Šioje ataskaitoje atskirai 
aptariamas autobusų transportas ir 
geležinkelių transportas, ja remiantis 
galima stebėti ir vertinti viešojo transporto 
tinklo veikimą, kokybę ir finansavimą ir, 
jei taikoma, joje pateikiama informacija 
apie visų suteiktų išimtinių teisių pobūdį ir 
apimtį. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
lengviau centralizuotai susipažinti su 
šiomis ataskaitomis, pvz., per bendrą 
žiniatinklio portalą.

Kiekviena kompetentinga institucija kartą 
per metus paskelbia suvestinę ataskaitą, 
kurioje nurodo viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, 
viešųjų paslaugų sutarčių įsigaliojimo ir 
galiojimo pabaigos datas, pasirinktus 
viešųjų paslaugų operatorius ir kaip atlygį 
tiems viešųjų paslaugų operatoriams 
sumokėtas kompensacijas ir suteiktas 
išimtines teises. Ataskaitoje įvertinami 
atitikties rezultatai ir nurodomi visi 
transporto paslaugos rodikliai, įskaitant 
punktualumą, patikimumą, švarą, klientų 
pasitenkinimą, kuris nustatomas atliekant 
visuomenės nuomonės apklausas, ir 
mažiausią pajėgumo išnaudojimo normą.
Šioje ataskaitoje atskirai aptariamas 
autobusų transportas ir geležinkelių 
transportas, ja remiantis galima stebėti ir 
vertinti viešojo transporto tinklo veikimą, 
kokybę ir finansavimą ir, jei taikoma, joje 
pateikiama informacija apie visų suteiktų 
išimtinių teisių pobūdį ir apimtį. Valstybės 
narės užtikrina, kad būtų lengviau 
centralizuotai susipažinti su šiomis 
ataskaitomis, pvz., per bendrą žiniatinklio 
portalą.

Or. fr

Pakeitimas 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo keleivinio geležinkelių transporto 
viešųjų paslaugų sutartys, tiesiogiai 
sudarytos nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 
2019 m. gruodžio 2 d., gali toliau galioti 

Viešojo keleivinio geležinkelių transporto 
viešųjų paslaugų sutartys, tiesiogiai 
sudarytos nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos, nustoja galioti 2019 m. gruodžio 
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iki jose numatyto termino. Tačiau bet 
kuriuo atveju jos nustoja galioti 2022 m.
gruodžio 31 d.

3 d.

Or. en

Pakeitimas 107
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Po reglamento 
įsigaliojimo dienos praėjus ne daugiau 
kaip trims mėnesiams pateikiamas jo 
konsoliduotas tekstas.

Or. fr


