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Pakeitimas 21
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) per paskutinį dešimtmetį keleivių 
vežimo geležinkeliais apimtis didėjo
nepakankamai, kad keleivinio geležinkelių 
transporto dalis, palyginti su automobilių 
ir oro transporto dalimi, padidėtų. 
Keleivinis geležinkelių transportas, kaip 
transporto rūšis, Europos Sąjungoje 
sudarė 6 %, ir ši dalis beveik nesikeitė. 
Keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos 
atsiliko nuo vis didėjančio pasiūlos 
poreikio ar kokybės reikalavimų;

(1) per paskutinį dešimtmetį keleivių 
vežimo geležinkeliais apimtis didėjo
pakankamai, kad keleivinio geležinkelių 
transporto dalis vidaus transporte 
vidutiniškai padidėtų ES 15 grupės 
valstybėse narėse, tačiau ji vidutiniškai 
nepadidėtų valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 ir 2007 m. Geležinkelių 
transporto dalies pokyčiai nesusiję su 
esamomis valdymo struktūromis;

Or. en

Pagrindimas

Eurostatas pateikia šiuos su geležinkelių transporto dalies vidaus transporte susijusius 
duomenis: ES 15: 2001 m. – 6,7 %, 2010 m. – 7,4 %, naujosios valstybės narės: 2001 m. –
7,4 %, 2010 m. – 5,1 %. Be to, daugelyje valstybių narių kokybė neatsiliko nuo pasiūlos. Kai 
kuriose valstybėse narėse šios transporto rūšies dalis sumažėjo, kitose gerokai padidėjo. 
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra tai, kad nėra jokių sąsajų ir įrodymų, jog 
esama priežastinio valdymo struktūros ir transporto rūšies dalies ryšio.

Pakeitimas 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) iš įvairių tyrimų ir klausimynų 
matyti, kad valstybės narės atvėrė savo 
rinkas vidaus keleiviniam transportui, 
pvz., Švedija ir Jungtinė Karalystė, 
geležinkelių rinka augo, taip pat didėjo 
keleivių ir personalo pasitenkinimas;
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Or. en

Pakeitimas 23
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2012/34/ES, kuria sukuriama bendra 
Europos geležinkelių erdvė, sukuriama 
bendra Europos geležinkelių transporto 
erdvė, kuriai taikomos bendros 
geležinkelio įmonių ir infrastruktūros 
valdytojų valdymo, infrastruktūros 
finansavimo ir naudojimosi ja 
apmokestinimo, prieigos prie geležinkelių 
infrastruktūros ir paslaugų sąlygų 
nustatymo ir teisės aktais nustatytos 
geležinkelių rinkos priežiūros vykdymo 
taisyklės. Nustačius visus šiuos elementus 
dabar įmanoma visiškai atverti Sąjungos 
geležinkelių rinką ir pertvarkyti 
infrastruktūros valdytojų valdymą, siekiant 
užtikrinti vienodą prieigą prie 
infrastruktūros;

(3) 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2012/34/ES, kuria sukuriama bendra 
Europos geležinkelių erdvė, sukuriama 
bendra Europos geležinkelių transporto 
erdvė, kuriai taikomos bendros 
geležinkelio įmonių ir infrastruktūros 
valdytojų valdymo, infrastruktūros 
finansavimo ir naudojimosi ja 
apmokestinimo, prieigos prie geležinkelių 
infrastruktūros ir paslaugų sąlygų 
nustatymo ir teisės aktais nustatytos 
geležinkelių rinkos priežiūros vykdymo 
taisyklės. Nustačius visus šiuos elementus 
dabar įmanoma visiškai atverti Sąjungos 
geležinkelių rinką ir pertvarkyti 
infrastruktūros valdytojų valdymą, siekiant 
užtikrinti vienodą prieigą prie 
infrastruktūros, kad visoje Europoje 
pagerėtų vežimo geležinkeliais paslaugų 
kokybė ir drauge būtų išsaugoti 
socialiniais standartai ir darbo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) keleivių vežimo geležinkeliais 



AM\1004564LT.doc 5/33 PE519.766v01-00

LT

valstybės viduje rinkos atvėrimas 
teigiamai paveiks Europos geležinkelių 
rinkos veikimą; tai suteiks daugiau 
lankstumo ir daugiau galimybių įmonėms 
ir keleiviams. Geležinkelio darbuotojams 
šis atvėrimas taip pat bus naudingas, nes 
padidės jų galimybės teikti paslaugas 
naujiems rinkos dalyviams. Patyrę 
darbuotojai gali sukurti pridėtinę vertę, 
susijusią su naujais dalyviais, tai nulemtų 
geresnes darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) valstybės narės atsako už geležinkelio 
darbuotojų darbo rinkos organizavimą. 
Tačiau jos turėtų užtikrinti, kad būdas, 
kurį taikant organizuojama darbo rinka, 
nekenktų paslaugos kokybei. Pagal 
Europos įstatymus jau numatoma aiški 
geležinkelių darbuotojų apsaugos sistema;

Or. en

Pakeitimas 26
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti efektyvų 
infrastruktūros valdymą ir naudojimą, 
turėtų būti įsteigtas koordinavimo 

Išbraukta.
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komitetas, kuris užtikrintų geresnį 
infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio 
įmonių veiklos koordinavimą;

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis neturi jokios pridėtinės vertės galutinei šio teksto versijai. Tai tik 
nauja redakcija išdėstytos direktyvos nuostata dėl peržiūros, dėl kurios buvo pateiktas šis 
Komisijos pasiūlymas.

Pakeitimas 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad infrastruktūros valdytojas pats 
nuosekliai valdytų visas tvariam paslaugų 
teikimui, techninei priežiūrai ir 
geležinkelių infrastruktūros plėtrai 
užtikrinti reikalingas funkcijas;

(6) be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad infrastruktūros valdytojas pats 
nuosekliai valdytų visas tvariam paslaugų 
teikimui, techninei priežiūrai ir 
geležinkelių infrastruktūros plėtrai 
užtikrinti reikalingas funkcijas, tačiau tai 
netrukdo valstybei narei turėti daug 
valdytojų, veikiančių autonominėse 
geležinkelių linijose ar jų atkarpose;

Or. pl

Pagrindimas

Dėl siūlomos formuluotės, taikomos infrastruktūros valdytojui, kaip suformuluota 
Direktyvos 2012/34/ES 3 straipsnio 2 dalyje, apibrėžti, galėtų kilti abejonių dėl to, ar vienoje 
valstybėje narėje gali būti keletas valdytojų.

Pakeitimas 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) vertikaliosios integracijos įmonės 
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niekada negali turėti reikalingos 
nepriklausomybės nuo infrastruktūros 
valdytojo ir geležinkelio įmonės. Todėl ši 
struktūra gali nulemti kryžminį 
subsidijavimą, o tai trukdo sudaryti 
vienodas sąlygas ir nulemia 
konkurencijos iškraipymą;

Or. en

Pakeitimas 29
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atsižvelgiant į tai, kad masto ir 
tankio požiūriu tinklai heterogeniški, ir į 
nacionalinių ir vietos ar regioninių 
institucijų organizacinės struktūros 
įvairovę, taip pat į jų atitinkamą patirtį 
rinkos atvėrimo proceso srityje, kiekvienai 
valstybei narei turi būti suteikta 
pakankamai lankstumo organizuoti savo 
tinklą taip, kad būtų užtikrintas optimalus 
laisvo patekimo paslaugų ir paslaugų, 
teikiamų pagal viešojo paslaugų pirkimo 
sutartis, derinys ir visiems keleiviams būtų 
teikiamos lengvai prieinamos aukštos 
kokybės paslaugos;

Or. de

Pakeitimas 30
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atsižvelgiant į tai, kad masto ir 
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tankio požiūriu tinklai heterogeniški, ir į 
nacionalinių ir vietos ar regioninių 
institucijų organizacinės struktūros 
įvairovę, taip pat į jų atitinkamą patirtį 
rinkos atvėrimo proceso srityje, kiekvienai 
valstybei narei turėtų būti suteikta 
pakankamai lankstumo organizuoti savo 
tinklą taip, kad būtų užtikrintas optimalus 
laisvo patekimo paslaugų ir paslaugų, 
teikiamų pagal viešojo paslaugų pirkimo 
sutartis, derinys ir visiems keleiviams būtų 
teikiamos lengvai prieinamos aukštos 
kokybės paslaugos;

Or. de

Pakeitimas 31
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prieigos prie visų valstybių narių 
geležinkelių infrastruktūros teisių 
suteikimas Sąjungos geležinkelio 
įmonėms, kad jos galėtų teikti keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugas, gali 
turėti poveikį keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugų, teikiamų pagal 
viešųjų paslaugų sutartis, organizavimui ir 
finansavimui. Valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė tokias prieigos teises 
apriboti, jei tai keltų pavojų tų viešųjų 
paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai 
ir jei tam pritaria atitinkama reguliavimo 
institucija;

(14) prieigos prie visų valstybių narių 
geležinkelių infrastruktūros teisių 
suteikimas Sąjungos geležinkelio 
įmonėms, kad jos galėtų teikti keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugas, gali 
turėti poveikį keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugų, teikiamų pagal 
viešųjų paslaugų sutartis, organizavimui ir 
finansavimui. Valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė tokias prieigos teises 
apriboti, jei tai keltų pavojų paslaugų 
kokybei ir jų prieinamumui taip pat 
atokiose vietovėse ar tų viešųjų paslaugų 
sutarčių ekonominei pusiausvyrai arba jų 
teikiamų paslaugų kokybei ir jei tam 
pritaria atitinkama reguliavimo institucija;

Or. en
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Pakeitimas 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reguliavimo institucijos, gavusios 
suinteresuotųjų šalių prašymą ir remdamosi 
objektyvia ekonomine analize, turėtų atlikti 
keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų, 
teikiamų laisvos prieigos sąlygomis, 
galimo ekonominio poveikio jau 
sudarytoms viešųjų paslaugų sutartims 
vertinimą;

(15) reguliavimo institucijos, gavusios 
suinteresuotųjų šalių prašymą ir remdamosi 
objektyvia ekonomine analize, turėtų atlikti 
keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų, 
teikiamų laisvos prieigos sąlygomis, 
galimo ekonominio poveikio jau 
sudarytoms viešųjų paslaugų sutartims 
vertinimą, taip pat naujos ar pakeistos 
viešųjų paslaugų sutarties galimą 
ekonominį poveikį paslaugoms, kurias 
laisvos prieigos sąlygomis teikia įmonės, 
kurioms buvo suteikta prieiga prie 
geležinkelių infrastruktūros pagal šios 
direktyvos 10 straipsnio 2 dalį, vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų atlikti naujos viešųjų paslaugų sutarties ar esamos 
viešųjų paslaugų sutarties taikymo srities išplėtimo maršrutui, kuriame operatorius laisvos 
prieigos sąlygomis teikia paslaugą, galimo ekonominio poveikio vertinimą.

Pakeitimas 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) vertinant, ar būtų sutrikdyta viešųjų 
paslaugų sutarties ekonominė pusiausvyra, 
reikėtų atsižvelgti į iš anksto nustatytus 
kriterijus. Tokie kriterijai ir taikytinos 
procedūros elementai ilgainiui gali kisti, 
visų pirma atsižvelgiant į reguliavimo 
institucijų, kompetentingų institucijų ir 

(17) vertinant, ar būtų sutrikdyta viešųjų 
paslaugų sutarties arba geležinkelio 
įmonių, kurioms buvo suteikta prieiga 
prie geležinkelių infrastruktūros pagal 
šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį, 
teikiamų paslaugų ekonominė 
pusiausvyra, reikėtų atsižvelgti į iš anksto 
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geležinkelio įmonių patirtį, ir jie gali būti 
nustatomi atsižvelgiant į specifinius 
keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų 
ypatumus;

nustatytus kriterijus. Tokie kriterijai ir 
taikytinos procedūros elementai ilgainiui 
gali kisti, visų pirma atsižvelgiant į 
reguliavimo institucijų, kompetentingų 
institucijų ir geležinkelio įmonių patirtį, ir 
jie gali būti nustatomi atsižvelgiant į 
specifinius keleivių vežimo valstybės 
viduje paslaugų ypatumus;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų atlikti naujos viešųjų paslaugų sutarties ar esamos 
viešųjų paslaugų sutarties taikymo srities išplėtimo maršrutui, kuriame operatorius laisvos 
prieigos sąlygomis teikia paslaugą, galimo ekonominio poveikio vertinimą.

Pakeitimas 34
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekdamos nustatyti, ar dėl laisvai 
tame pačiame tinkle teikiamos paslaugos 
galėtų kilti pavojus pagal viešųjų 
paslaugų sutartį teikiamos paslaugos 
ekonominei pusiausvyrai, kontrolės 
įstaigos turi atsižvelgti į poveikį tinklui, 
jungčių išlaikymui, pagal viešųjų 
paslaugų sutartį teikiamų paslaugų 
punktualumui, eksploatacinei parengčiai 
ir prieinamumui;

Or. en

Pakeitimas 35
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant padidinti keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugų patrauklumą,
valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos reikalauti, kad keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugas teikiančios 
geležinkelio įmonės dalyvautų bendroje 
informacijos teikimo ir integruotojo bilietų 
pardavimo sistemoje, kurioje platintų 
bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir teiktų 
rezervavimo paslaugas. Sukūrus tokią 
sistemą, reikėtų užtikrinti, kad dėl jos 
neatsirastų rinkos iškraipymų ar 
geležinkelio įmonių diskriminacijos;

(19) siekiant padidinti keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugų patrauklumą,
valstybės narės turėtų reikalauti, kad 
keleivių vežimo valstybės viduje paslaugas 
teikiančios geležinkelio įmonės dalyvautų 
bendroje informacijos teikimo ir 
integruotojo bilietų pardavimo sistemoje, 
kurioje platintų bilietus, tęstinės kelionės 
bilietus ir teiktų rezervavimo paslaugas, ir 
kad taip pat laikytųsi visų socialinių 
reikalavimų. Bilietų pardavimo paslauga 
neturėtų sudaryti kliūčių neįgaliems 
žmonėms, vyresnio amžiaus žmonėms, 
šeimoms ar žmonėms, kuriems reikia 
specialios paramos;

Or. en

Pakeitimas 36
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Komisija turėtų įvertinti šios 
direktyvos poveikį geležinkelių darbuotojų 
darbo rinkos raidai;

Or. en

Pagrindimas

Ši siūloma konstatuojamoji dalis pateikta vadovaujantis TRAN komiteto pranešėjo parengto 
pranešimo projekto 12 pakeitimu, kuriame reikalaujama, kad Komisija ištirtų šios direktyvos 
poveikį geležinkelių darbuotojams. Vis dėlto turėtų būti atliekami visų geležinkelių darbuotojų 
(ne tik geležinkelių transporto priemonėse dirbančių) tyrimai ir turi išlikti lankstumas, susijęs 
su tuo, kokius tolesnius veiksmus, jei apskritai, Komisija turėtų būti paraginta pasiūlyti.
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Pakeitimas 37
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) geležinkelio įmonės ir 
infrastruktūros valdytojai, puoselėdami 
savo saugos kultūrą, turėtų sukurti 
vadinamąją sąžiningumo kultūrą, kad 
darbuotojai būtų aktyviai skatinami 
pranešti apie avarijas, riktus ir vos 
neįvykusius įvykius, susijusius sauga, ir 
nebūtų už tai baudžiami ar 
diskriminuojami. Sąžiningumo kultūra 
sudaro sąlygas geležinkelių pramonei 
pasimokyti iš avarijų, riktų ir vos 
neįvykusių įvykių ir taip padidinti su 
geležinkeliais susijusią darbuotojų ir 
keleivių saugą;

Or. en

Pakeitimas 38
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) siekiant užtikrinti geležinkelių 
saugą ir sąžiningą konkurenciją, itin 
svarbu, kad būtų laikomasi lokomotyvų 
mašinistams taikomų darbo ir poilsio 
laiko taisyklių. Atviroje Europos 
geležinkelių rinkoje, kurioje daugėja 
tarpvalstybinių operacijų, turi būti 
kontroliuojamas ir užtikrinamas darbo ir 
poilsio laiko taisyklių laikymasis. 
Nacionalinėms saugos institucijoms 
turėtų būti pavesta užduotis tikrinti tokias 
taisykles ir užtikrinti jų laikymąsi; 
Komisija turėtų pasiūlyti taisykles ir 
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privalomus reguliarius patikrinimus. 
Tačiau tai įmanoma tik turint elektroninį 
traukinio prietaisą, kuris registruoja 
lokomotyvų mašinistų darbo ir poilsio 
laiką;

Or. de

Pakeitimas 39
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) siekdama baigti kurti bendrą 
Europos geležinkelių erdvę ir 
atsižvelgdama į konkurenciją sektoriuje, 
Komisija aktyviai remia ir skatina 
socialinį dialogą Sąjungos lygmeniu, kad 
užtikrintų, jog geležinkelių darbuotojai 
būtų tinkamai apsaugoti nuo 
nepageidaujamo rinkos atvėrimo 
poveikio, ir parengtų bendras 
atsakomąsias priemones, reikalingas 
iššūkiams, susijusiems su ketvirtojo 
geležinkelių dokumentų rinkinio 
įgyvendinimu, atremti. Atsižvelgiant į tai, 
ypatingas dėmesys turi būti sutelktas į 
psichologinį ir socialinį šio pokyčio 
poveikį su juo susijusiam personalui;

Or. de

Pakeitimas 40
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) dėl rinkos atvėrimo keleivių vežimo 
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geležinkeliais paslaugoms ir bendros 
Europos geležinkelių erdvės sukūrimo 
jokiu būdu neturėtų pablogėti sektoriaus 
darbo sąlygos ar atsirasti socialinio 
dempingo. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti 
nustatytos rinkų atvėrimą 
reglamentuojančios sąlygos, ypač 
reikalavimas, kad valstybės narės turi 
sudaryti kolektyvines sutartis, taikomas 
visoje jų teritorijoje;

Or. fr

Pakeitimas 41
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) Komisija užtikrina, kad valstybės 
narės visapusiškai ir teisingai vykdytų 
2005 m. liepos 18 d. Tarybos direktyvos 
2005/47/EB dėl Europos Geležinkelių 
Bendrijos (CER) ir Europos Transporto 
Darbuotojų Federacijos (ETF) susitarimo 
dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su 
sąveika susijusias tarpvalstybines 
paslaugas geležinkelių transporto 
sektoriuje, darbo sąlygų tam tikrų aspektų 
nuostatas, ypač susijusias su jų sauga;

Or. de

Pakeitimas 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) siekiant užtikrinti geležinkelių 
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saugą ir sąžiningą konkurenciją, itin 
svarbu, kad būtų laikomasi lokomotyvų 
mašinistams taikomų darbo, vairavimo ir 
poilsio laiko taisyklių. Europos 
geležinkelių rinkoje, kurioje daugėja 
tarpvalstybinių operacijų, turi būti 
kontroliuojamas ir užtikrinamas 
vairavimo ir poilsio laiko taisyklių 
laikymasis. Nacionalinėms saugos 
institucijoms turėtų būti pavesta užduotis 
tikrinti tokias taisykles ir užtikrinti jų 
laikymąsi; Komisija turėtų pasiūlyti 
taisykles ir privalomus reguliarius 
patikrinimus. Tačiau tai įmanoma tik 
turint elektroninį traukinio prietaisą, 
kuris registruoja lokomotyvų mašinistų 
vairavimo ir poilsio laiką;

Or. de

Pakeitimas 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19d) atsižvelgdamos į kuriamą bendrą 
Europos geležinkelių erdvę ir į 
geležinkelių transporto rinkos atvėrimą, 
valstybės narės, nepažeisdamos 
nacionalinės teisės ir jau galiojančių 
kolektyvinių sutarčių, turėtų pasinaudoti 
socialinių partnerių sudarytomis 
atstovaujamosiomis kolektyvinėmis 
sutartimis, kad išvengtų socialinio 
dempingo ir nesąžiningos konkurencijos;

Or. de

Pakeitimas 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19e) traukinių personalas – tai 
geležinkelių sektoriaus profesinė grupė, 
kuri atlieka su sauga susijusias užduotis. 
Tradiciškai jis atlieka geležinkelių 
sistemos veiklos vykdymo saugos užduotis 
ir yra atsakingas už traukinių keleivių 
komfortą ir saugą. Į lokomotyvų 
mašinistų sertifikavimą panašus 
sertifikavimas yra naudingas siekiant 
užtikrinti aukštą kvalifikacijų ir 
kompetencijos lygį, pripažinti šių 
profesinių grupių tinkamumą teikti 
saugias geležinkelių paslaugas, taip pat ir 
siekiant skatinti darbuotojų judumą;

Or. de

Pakeitimas 45
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19f) Komisija turėtų įvertinti šios 
direktyvos poveikį geležinkelių transporto 
priemonėse dirbančio personalo darbo 
rinkos vystymuisi ir siūlyti naujas 
teisėkūros priemones dėl tokio 
geležinkelių transporto priemonėse 
dirbančio personalo sertifikavimo;

Or. de

Pakeitimas 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
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Direktyva 2012/34/ES
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga 
ar įmonė, užtikrinanti tinklo geležinkelių 
infrastruktūros plėtojimo, naudojimo ir 
techninės priežiūros veiksmus; plėtojimo 
veiksmai apima tinklo, finansų ir 
investicijų planavimą, taip pat 
infrastruktūros statybą ir modernizavimą;
infrastruktūros naudojimo veiksmai apima 
visus traukinių linijų paskirstymo (įskaitant 
galimybės naudotis konkrečiomis linijomis 
nustatymą bei įvertinimą ir jų paskyrimą), 
taip pat eismo valdymo ir naudojimosi 
infrastruktūra apmokestinimo (įskaitant 
mokesčių nustatymą ir surinkimą) proceso 
etapus; techninės priežiūros veiksmai 
apima infrastruktūros atnaujinimą ir kitą 
turto valdymo veiklą“;

infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga 
ar įmonė, visų pirma užtikrinanti tinklo 
geležinkelių infrastruktūros plėtojimo, 
naudojimo ir techninės priežiūros 
veiksmus; plėtojimo veiksmai apima 
tinklo, finansų ir investicijų planavimą, taip 
pat infrastruktūros statybą ir 
modernizavimą; infrastruktūros naudojimo 
veiksmai apima visus traukinių linijų 
paskirstymo (įskaitant galimybės naudotis 
konkrečiomis linijomis nustatymą bei 
įvertinimą ir jų paskyrimą), taip pat eismo 
valdymo ir naudojimosi infrastruktūra 
apmokestinimo (įskaitant mokesčių 
nustatymą ir surinkimą) proceso etapus;
techninės priežiūros veiksmai apima 
infrastruktūros atnaujinimą ir kitą turto 
valdymo veiklą“;

Or. pl

Pagrindimas

Nauja infrastruktūros valdytojo apibrėžties formuluotė suteikia aiškumo, susijusios su 
valdytojo užduotimis, pvz., iš dabartinės apibrėžties išbraukiant žodžius „visų pirma“. Dėl to 
naujas valdytojų funkcijų sąrašas taptų nekeičiamu sąrašu.

Pakeitimas 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2012/34/ES
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 punktas išbraukiamas; Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Su tarptautinio transporto apibrėžtimi susijusio punkto išbraukimas kelia problemų 



PE519.766v01-00 18/33 AM\1004564LT.doc

LT

valstybėms narėms, kurios turi geležinkeliais einančią išorės sieną su trečiosiomis šalimis. 
Čia kyla rizika, kad atsiras teisinė spraga.

Pakeitimas 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2012/34/ES
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 2 dalis išbraukiama; Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Išbraukti nuostatą, pagal kurią vienai įmonei leidžiama organizuoti infrastruktūros valdymo 
ir transporto paslaugas, nors apskaitos tikslais jos atskiriamos, yra per daug. Šios nuostatos 
išbraukimas turėtų itin didelį neigiamą (administracinį, finansinį, teisinį ir socialinį poveikį) 
daugeliui veiksmingai ir efektyviai Europos rinkoje veikiančių geležinkelio įmonių.

Pakeitimas 49
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. [...] Išbraukta.
__________________
10 OL C 24, 2004 1 29, p. 1.

Or. de

Pakeitimas 50
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto 2 papunktis
Direktyva 2012/34/ES
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės užtikrina, kad tas 
pats juridinis ar fizinis asmuo ar asmenys 
neturėtų teisės:

Be to, valstybės narės užtikrina, kad tas 
pats juridinis ar fizinis asmuo ar asmenys 
neturėtų teisės tiesiogiai ar netiesiogiai:

Or. fr

Pakeitimas 51
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto 2 papunkčio b papunktis
Direktyva 2012/34/ES
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

skirti stebėtojų tarybos, administracinės 
tarybos arba infrastruktūros valdytoją 
teisiškai atstovaujančių įstaigų narius ir 
kartu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti 
geležinkelio įmonę, turėti su ja susijusių 
finansinių interesų ar jos atžvilgiu naudotis 
bet kokia teise;

skirti generalinį direktorių, stebėtojų 
tarybos, administracinės tarybos, 
direktorių valdybos arba infrastruktūros 
valdytoją teisiškai atstovaujančių įstaigų 
narius ir kartu tiesiogiai ar netiesiogiai 
kontroliuoti geležinkelio įmonę, turėti su ja 
susijusių finansinių interesų ar jos atžvilgiu 
naudotis bet kokia teise;

Or. fr

Pakeitimas 52
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto 3 papunktis
Direktyva 2012/34/ES
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio įgyvendinimo tikslais – jei 2 
dalyje nurodytas asmuo yra valstybė narė 
ar kita viešoji institucija, infrastruktūros 
valdytoją ir geležinkelio įmonę 

Šio straipsnio įgyvendinimo tikslais – jei 2 
dalyje nurodytas asmuo yra valstybė narė 
ar kita viešoji institucija, infrastruktūros 
valdytoją ir geležinkelio įmonę 
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kontroliuojančios arba jų atžvilgiu kitomis 
2 dalyje nurodytomis teisėmis 
besinaudojančios dvi atskiros ir teisiškai 
skirtingos valdžios institucijos yra 
laikomos ne tuo pačiu asmeniu ar 
asmenimis.

kontroliuojančios arba jų atžvilgiu kitomis 
2 dalyje nurodytomis teisėmis 
besinaudojančios dvi atskiros ir teisiškai 
skirtingos ir viena nuo kitos 
nepriklausomos valdžios institucijos yra 
laikomos ne tuo pačiu asmeniu ar 
asmenimis.

Or. fr

Pakeitimas 53
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto 4 papunktis
Direktyva 2012/34/ES
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nekyla jokio interesų konflikto ir 
užtikrinamas neskelbtinos komercinės 
informacijos konfidencialumas, 
infrastruktūros valdytojas gali konkrečius 
plėtojimo, atnaujinimo ir techninės 
priežiūros darbus, dėl kurių jis turi teisę 
priimti sprendimus, pagal subrangos sutartį 
pavesti atlikti geležinkelio įmonėms ar bet 
kuriai kitai organizacijai, kurios veiklą 
prižiūri infrastruktūros valdytojas.

Jei nekyla jokio interesų konflikto ir 
užtikrinamas neskelbtinos komercinės 
informacijos konfidencialumas, 
infrastruktūros valdytojas gali konkrečius 
plėtojimo, atnaujinimo ir techninės 
priežiūros darbus, dėl kurių jis turi teisę 
priimti sprendimus, pagal subrangos sutartį 
pavesti atlikti geležinkelio įmonėms ar bet 
kuriai kitai organizacijai, kurios veiklą 
prižiūri infrastruktūros valdytojas. Šios 
subrangos nuostatos turi derėti su 
konkursus ir, tam tikrais atvejais, viešojo 
pirkimo sutartis reglamentuojančiomis 
taisyklėmis. Infrastruktūros valdytojas 
išlaiko atsakomybę už subrangos darbus.

Or. fr

Pakeitimas 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto 5 papunktis
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Direktyva 2012/34/ES
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
infrastruktūros valdytojas priklauso 
vertikaliosios integracijos įmonei, 
valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio 
straipsnio 2–4 dalių. Tokiu atveju 
atitinkama valstybė narė užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojas vykdytų visas 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas ir 
pagal 7a–7c straipsniuose nustatytus 
reikalavimus faktiškai naudotųsi 
organizacinio ir sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo nuo geležinkelio 
įmonių teise.“;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vertikaliosios integracijos įmonės niekada negali turėti reikalingos nepriklausomybės nuo 
geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojo ir negali užtikrinti visiško finansinių srautų 
skaidrumo. Todėl institucijų atskyrimas yra vienintelė išeitis siekiant sukurti gerai veikiančią 
Europos geležinkelių rinką.

Pakeitimas 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto 5 papunktis
Directive 2012/34/EU
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei šios direktyvos įsigaliojimo dieną
infrastruktūros valdytojas priklauso 
vertikaliosios integracijos įmonei, 
valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio 
straipsnio 2–4 dalių. Tokiu atveju 
atitinkama valstybė narė užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojas vykdytų visas 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas ir 
pagal 7a–7c straipsniuose nustatytus 

Jei infrastruktūros valdytojas priklauso 
vertikaliosios integracijos įmonei, 
valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio 
straipsnio 2–4 dalių. Tokiu atveju 
atitinkama valstybė narė užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojas vykdytų visas 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas ir 
pagal 7a–7c straipsniuose nustatytus 
reikalavimus faktiškai naudotųsi 
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reikalavimus faktiškai naudotųsi 
organizacinio ir sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo nuo geležinkelio įmonių 
teise.“;

organizacinio ir sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo nuo geležinkelio įmonių 
teise.“;

Or. pl

Pagrindimas

Valstybėms narėms ir ateityje turėtų būti leidžiama pasirinkti, ar infrastruktūros valdytoją ir 
geležinkelio įmones atskirti, ar taikyti integruotą struktūrą.

Pakeitimas 56
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7a–7e straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. [...] Išbraukta.
__________________
12 OL L 51, 2012 2 23, p. 51.

Or. en

Pakeitimas 57
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto 1 papunktis
Direktyva 2012/34/ES
7a straipsnio (naujo) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojas būtų suformuotas 
kaip teisiškai nuo geležinkelio įmonių ar 
tokias įmones kontroliuojančios 
patronuojančiosios bendrovės ir kitų 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių juridinių asmenų atskirta 

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojas būtų suformuotas 
kaip teisiškai nuo geležinkelio įmonių ar 
tokias įmones kontroliuojančios 
patronuojančiosios bendrovės ir kitų 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių juridinių asmenų atskirta ir 
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įstaiga. nepriklausoma įstaiga.

Or. fr

Pakeitimas 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai sudarytų 
kiekvieno tinklo koordinavimo komitetą ir 
organizuotų jo veiklą. Šio komiteto nariais 
gali būti bent infrastruktūros valdytojas, 8 
straipsnio 3 dalyje nurodyti žinomi 
pareiškėjai ir galimi pareiškėjai, pateikę 
atitinkamą prašymą taip pat juos 
atstovaujančių organizacijų, krovinių ir 
keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų 
vartotojų ir, jei taikoma, regionų ir vietos 
institucijų atstovai. Koordinavimo 
komiteto posėdžiuose stebėtojo teisėmis 
kviečiami dalyvauti valstybių narių 
atstovai ir atitinkama reguliavimo 
institucija.

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai sudarytų 
kiekvieno tinklo koordinavimo komitetą ir 
organizuotų jo veiklą. Šio komiteto nariais 
gali būti infrastruktūros valdytojas, 8 
straipsnio 3 dalyje nurodyti žinomi 
pareiškėjai ir galimi pareiškėjai, pateikę 
atitinkamą prašymą taip pat juos 
atstovaujančių organizacijų, krovinių ir 
keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų 
vartotojų ir, jei taikoma, regionų ir vietos 
institucijų atstovai. Koordinavimo 
komiteto posėdžiuose stebėtojo teisėmis 
kviečiami dalyvauti valstybių narių 
atstovai ir atitinkama reguliavimo 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Direktyva 2012/34/ES
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali apriboti teisę 
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kurti naujas ar pakeistas keleiviams 
skirtas paslaugas pagal viešųjų paslaugų 
sutartis, kai naujos ar pakeistos viešųjų 
paslaugų sutartys kelia pavojų 
ekonominei esamų paslaugų, kurias teikia 
įmonės, kuriomis buvo suteikta prieiga 
prie geležinkelių infrastruktūros pagal 
šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį, 
pusiausvyrai. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali apriboti teisę rengti naujas ar pakeistas viešųjų paslaugų sutartis, jei 
reguliavimo institucija įrodo galimą ekonominį tokių sutarčių poveikį paslaugoms, kurias 
teikia laisvą prieigą turintis operatorius.

Pakeitimas 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2012/34/ES
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„55 straipsnyje nurodyta atitinkama 
reguliavimo institucija ar institucijos,
siekdama (-os) nustatyti, ar kiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai, atlieka objektyvią ekonominę 
analizę ir savo sprendimą grindžia iš 
anksto nustatytais kriterijais. Šią padėtį jos 
įvertina gavusios vieno iš toliau nurodytų 
subjektų prašymą, kuris pateikiamas per 
mėnesį nuo 38 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
informacijos apie ketinamą teikti keleivių 
vežimo paslaugą pateikimo:

„55 straipsnyje nurodyta atitinkama 
reguliavimo institucija ar institucijos,
siekdama (-os) nustatyti, ar kiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ar paslaugų, 
teikiamų geležinkelio įmonių, kurioms 
pagal šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį 
buvo suteikta laisva prieiga, ekonominei 
pusiausvyrai tuo atveju, jei būtų parengta 
nauja ar pakeista esama viešųjų paslaugų 
sutartis, atlieka objektyvią ekonominę 
analizę ir savo sprendimą grindžia iš 
anksto nustatytais kriterijais. Šią padėtį jos 
įvertina gavusios vieno iš toliau nurodytų 
subjektų prašymą, kuris pateikiamas per 
mėnesį nuo 38 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
informacijos apie ketinamą teikti keleivių 
vežimo paslaugą pateikimo:
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Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų atlikti naujos viešųjų paslaugų sutarties ar esamos 
viešųjų paslaugų sutarties taikymo srities išplėtimo maršrutui, kuriame operatorius laisvos 
prieigos sąlygomis teikia paslaugą, galimo ekonominio poveikio vertinimą.

Pakeitimas 61
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2012/34/ES
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„55 straipsnyje nurodyta atitinkama 
reguliavimo institucija ar institucijos, 
siekdama (-os) nustatyti, ar kiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai, atlieka objektyvią ekonominę 
analizę ir savo sprendimą grindžia iš 
anksto nustatytais kriterijais. Šią padėtį jos 
įvertina gavusios vieno iš toliau nurodytų 
subjektų prašymą, kuris pateikiamas per 
mėnesį nuo 38 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
informacijos apie ketinamą teikti keleivių 
vežimo paslaugą pateikimo:

„55 straipsnyje nurodyta atitinkama 
reguliavimo institucija ar institucijos, 
siekdama (-os) nustatyti, ar kiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai, atlieka objektyvią 
ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos
analizę, įskaitant darbo sąlygų analizę, ir 
savo sprendimą grindžia iš anksto 
nustatytais kriterijais. Šią padėtį jos 
įvertina gavusios vieno iš toliau nurodytų 
subjektų prašymą, kuris pateikiamas per 
mėnesį nuo 38 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
informacijos apie ketinamą teikti keleivių 
vežimo paslaugą pateikimo:

Or. en

Pakeitimas 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio d a papunktis (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) geležinkelio įmonės, kuriai pagal šios 
direktyvos 10 straipsnio 2 dalį buvo 
suteikta prieiga prie geležinkelių 
infrastruktūros;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų atlikti naujos viešųjų paslaugų sutarties ar esamos 
viešųjų paslaugų sutarties taikymo srities išplėtimo maršrutui, kuriame operatorius laisvos 
prieigos sąlygomis teikia paslaugą, galimo ekonominio poveikio vertinimą.

Pakeitimas 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto c papunkčio d papunktis
Direktyva 2012/34/ES
11 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

geležinkelio įmonė, siekianti, kad jai būtų 
suteikta prieiga.“;

geležinkelio įmonė, siekianti, kad jai būtų 
suteikta prieiga, arba geležinkelio įmonė, 
kuriai pagal šios direktyvos 10 straipsnio 
2 dalį buvo suteikta prieiga prie 
geležinkelių infrastruktūros.“;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų atlikti naujos viešųjų paslaugų sutarties ar esamos 
viešųjų paslaugų sutarties taikymo srities išplėtimo maršrutui, kuriame operatorius laisvos 
prieigos sąlygomis teikia paslaugą, galimo ekonominio poveikio vertinimą.

Pakeitimas 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto c papunktis
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Direktyva 2012/34/ES
11 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei reguliavimo institucija 
nusprendžia, kad planuojama nauja ar 
pakeista viešųjų paslaugų sutartis keltų 
pavojų geležinkelio įmonės, kuriai pagal 
šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį buvo 
suteikta prieiga prie geležinkelių 
infrastruktūros, teikiamų paslaugų 
ekonominei pusiausvyrai, ji nurodo 
galimus tokių sutarčių pakeitimus arba 
pateikia rekomendacijų dėl kompensacijos 
atitinkamai geležinkelio įmonei.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų atlikti naujos viešųjų paslaugų sutarties ar esamos 
viešųjų paslaugų sutarties taikymo srities išplėtimo maršrutui, kuriame operatorius laisvos 
prieigos sąlygomis teikia paslaugą, galimo ekonominio poveikio vertinimą.

Pakeitimas 65
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punkto 1 papunktis
Direktyva 2012/34/ES
13a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos Reglamento (EB) 
Nr. 1371/2007 ir Direktyvos 2010/40/ES, 
valstybės narės gali reikalauti, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugas, 
dalyvautų bendroje informacijos teikimo ir 
integruotojo bilietų pardavimo sistemoje, 
kurioje platintų bilietus, tęstinės kelionės 
bilietus ir teiktų rezervavimo paslaugas, 
arba gali nuspręsti įgalioti kompetentingas 
valdžios institucijas sukurti tokią sistemą.

Nepažeisdamos Reglamento (EB) 
Nr. 1371/2007 ir Direktyvos 2010/40/ES, 
valstybės narės reikalauja, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugas, 
dalyvautų bendroje informacijos teikimo ir 
integruotojo bilietų pardavimo sistemoje, 
kurioje platintų bilietus, tęstinės kelionės 
bilietus ir teiktų rezervavimo paslaugas, 
arba gali nuspręsti įgalioti kompetentingas 
valdžios institucijas sukurti tokią sistemą.
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Jei tokia sistema sukuriama, valstybės 
narės užtikrina, kad dėl jos neatsirastų 
rinkos iškraipymų ar geležinkelio įmonių 
diskriminacijos ir kad ją valdytų viešasis ar 
privatusis juridinis asmuo arba visų
geležinkelio įmonių, teikiančių keleivių 
vežimo paslaugas, asociacija.

Jei tokia sistema sukuriama, valstybės 
narės užtikrina, kad dėl jos neatsirastų 
rinkos iškraipymų ar geležinkelio įmonių 
diskriminacijos ir kad ją valdytų viešasis ar 
privatusis juridinis asmuo arba visų 
geležinkelio įmonių, teikiančių keleivių 
vežimo paslaugas, asociacija.

Or. en

Pakeitimas 66
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 19 straipsnio d punktas pakeičiamas 
taip: 
„d) nebuvo teisti už didelius ar 
pakartotinius socialinės apsaugos arba 
darbo teise numatytų įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant įsipareigojimus, 
prisiimtus laikantis profesinės sveikatos ir 
darbo saugos teisės aktų ir kolektyvinių 
sutarčių, taip pat įsipareigojimus, 
prisiimtus laikantis muitinės įstatymų tuo 
atveju, kai bendrovė nori vykdyti 
tarpvalstybines krovinių vežimo 
operacijas, kurioms taikomos muitinės 
procedūros.“

Or. sv

Pakeitimas 67
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 b punktas (naujas)
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Direktyva 2012/34/ES
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. 19 straipsnis papildomas tokiu 
punktu:
„e) tose valstybėse narėse, kuriose įmonė 
ketina vykdyti veiklą, taikė visiems 
galiojančias ar tam tikram sektoriui 
įprastas kolektyvines sutartis, 
laikydamiesi valstybių narių muitinės 
praktikos.“ 

Or. sv

Pakeitimas 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2012/34/ES
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pareiškėjas ketina prašyti skirti 
infrastruktūros pajėgumų, kad galėtų teikti 
keleivių vežimo paslaugas, jis likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki tarnybinio 
traukinių tvarkaraščio, su kuriuo susijęs 
prašymas skirti pajėgumų, įsigaliojimo 
dienos apie tai informuoja infrastruktūros 
valdytoją ir susijusias reguliavimo 
institucijas. Kad atitinkamos reguliavimo 
institucijos galėtų įvertinti galimą 
ekonominį poveikį esamoms viešųjų 
paslaugų sutartims, jos užtikrina, kad apie 
tai nedelsiant ir ne vėliau kaip per penkias 
dienas būtų informuojamos 
kompetentingos valdžios institucijos, 
kurios paskyrė tuo maršrutu teikti viešųjų 
paslaugų sutartyje apibrėžtą keleivių 
vežimo geležinkeliais paslaugą, kitos 
susijusios kompetentingos valdžios 
institucijos, turinčios teisę apriboti prieigą 
pagal 11 straipsnį ir geležinkelio įmonės, 

Jei pareiškėjas ketina prašyti skirti 
infrastruktūros pajėgumų, kad galėtų teikti 
keleivių vežimo paslaugas pagal šios 
direktyvos 10 straipsnio 2 dalį arba veikti 
pagal naują ar pakeistą viešųjų paslaugų 
sutartį, jis likus ne mažiau kaip 18 mėnesių 
iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio, su 
kuriuo susijęs prašymas skirti pajėgumų, 
įsigaliojimo dienos apie tai informuoja 
infrastruktūros valdytoją ir susijusias 
reguliavimo institucijas. Kad atitinkamos 
reguliavimo institucijos galėtų įvertinti 
galimą ekonominį poveikį esamoms 
viešųjų paslaugų sutartims arba
paslaugoms, kurias teikia geležinkelio 
įmonės, kurioms buvo suteikta prieiga 
prie geležinkelių infrastruktūros pagal 
šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį, jos 
užtikrina, kad apie tai nedelsiant ir ne 
vėliau kaip per penkias dienas būtų 
informuojamos kompetentingos valdžios 
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vykdančios viešųjų paslaugų sutartį tos 
keleivių vežimo paslaugos maršrute.“;

institucijos, kurios paskyrė tuo maršrutu 
teikti viešųjų paslaugų sutartyje apibrėžtą 
keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą
arba kurios paskyrė maršrutu, kuris buvo 
nustatytas laikantis laisvos prieigos 
sąlygų, teikti naujoje arba pakeistoje 
viešųjų paslaugų sutartyje apibrėžtą 
paslaugą, kitos susijusios kompetentingos 
valdžios institucijos, turinčios teisę apriboti 
prieigą pagal 11 straipsnį ir geležinkelio 
įmonės, vykdančios viešųjų paslaugų 
sutartį tos keleivių vežimo paslaugos 
maršrute arba teikiančios paslaugą pagal 
šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį.“;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų atlikti naujos viešųjų paslaugų sutarties ar esamos 
viešųjų paslaugų sutarties taikymo srities išplėtimo maršrutui, kuriame operatorius laisvos 
prieigos sąlygomis teikia paslaugą, galimo ekonominio poveikio vertinimą.

Pakeitimas 69
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2012/34/ES
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pareiškėjas ketina prašyti skirti 
infrastruktūros pajėgumų, kad galėtų teikti 
keleivių vežimo paslaugas, jis likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki tarnybinio 
traukinių tvarkaraščio, su kuriuo susijęs 
prašymas skirti pajėgumų, įsigaliojimo 
dienos apie tai informuoja infrastruktūros 
valdytoją ir susijusias reguliavimo 
institucijas. Kad atitinkamos reguliavimo 
institucijos galėtų įvertinti galimą 
ekonominį poveikį esamoms viešųjų 
paslaugų sutartims, jos užtikrina, kad apie 
tai nedelsiant ir ne vėliau kaip per penkias 

Jei pareiškėjas ketina prašyti skirti 
infrastruktūros pajėgumų, kad galėtų teikti 
keleivių vežimo paslaugas, jis likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki tarnybinio 
traukinių tvarkaraščio, su kuriuo susijęs 
prašymas skirti pajėgumų, įsigaliojimo 
dienos apie tai informuoja infrastruktūros 
valdytoją ir susijusias reguliavimo 
institucijas. Kad atitinkamos reguliavimo 
institucijos galėtų įvertinti galimą 
ekonominį ir socialinį poveikį esamoms 
viešųjų paslaugų sutartims ir atitinkamą 
poveikį aplinkai, jos užtikrina, kad apie tai 
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dienas būtų informuojamos 
kompetentingos valdžios institucijos, 
kurios paskyrė tuo maršrutu teikti viešųjų 
paslaugų sutartyje apibrėžtą keleivių 
vežimo geležinkeliais paslaugą, kitos 
susijusios kompetentingos valdžios 
institucijos, turinčios teisę apriboti prieigą 
pagal 11 straipsnį ir geležinkelio įmonės, 
vykdančios viešųjų paslaugų sutartį tos 
keleivių vežimo paslaugos maršrute.“;

nedelsiant ir ne vėliau kaip per penkias 
dienas būtų informuojamos 
kompetentingos valdžios institucijos, 
kurios paskyrė tuo maršrutu teikti viešųjų 
paslaugų sutartyje apibrėžtą keleivių 
vežimo geležinkeliais paslaugą, kitos 
susijusios kompetentingos valdžios 
institucijos, turinčios teisę apriboti prieigą 
pagal 11 straipsnį ir geležinkelio įmonės, 
vykdančios viešųjų paslaugų sutartį tos 
keleivių vežimo paslaugos maršrute.“;

Or. en

Pakeitimas 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2012/34/EB
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina šios direktyvos poveikį 
geležinkelių sektoriui ir Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui pateikia jos įgyvendinimo 
ataskaitą.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina šios direktyvos poveikį 
geležinkelių sektoriui ir Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui pateikia jos įgyvendinimo 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2012/34/ES
63 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2020 m. Komisija taip pat išnagrinėja, 
ar nacionalinės darbo rinkos 
organizavimas trukdo tolesniam rinkos 
atvėrimui, integracijai ir  klientams 
teikiamų paslaugų kokybei. Prireikus 
Komisija pasiūlo naujų teisėkūros 
priemonių, kad užtikrintų vienodas
sąlygas visoms geležinkelio įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 72
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
63 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. 63 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa:
Komisija ne vėliau negu praėjus 18 
mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo 
įvertina poveikį geležinkelių personalo 
darbo rinkos vystymuisi.

Or. en

Pagrindimas

Šis siūlomas pakeitimas pateiktas vadovaujantis TRAN komiteto pranešėjo parengto 
pranešimo projekto 35 pakeitimu, kuriame reikalaujama, kad Komisija ištirtų šios direktyvos 
poveikį geležinkelių darbuotojams. Vis dėlto turėtų būti atliekami visų geležinkelių darbuotojų 
(ne tik geležinkelių transporto priemonėse dirbančių) tyrimai ir turi išlikti lankstumas, susijęs 
su tuo, kokius tolesnius veiksmus, jei apskritai, Komisija turėtų būti paraginta pasiūlyti.

Pakeitimas 73
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus. Komisija parengia 
metinę šių tekstų santrauką ir pateikia ją 
Tarybai ir Parlamentui visomis darbo 
kalbomis.

Or. fr

Pakeitimas 74
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

1. Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Po direktyvos 
įsigaliojimo dienos praėjus ne daugiau 
kaip trims mėnesiams pateikiamas jos 
konsoliduotas tekstas.

Or. fr


