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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Jau daugelį dešimtmečių Europos Sąjungos vykdomais įvairiais paslaugų sektorių, įskaitant 
geležinkelių transportą, liberalizavimais įgyvendinamas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 26 straipsnis, todėl šie liberalizavimai yra jos projekto dalis.

Šis tikslas sukurti bendrąją rinką neturi būti savaiminis, bet turėtų padėti sumažinti 
vartotojams teikiamų paslaugų kainas išlaikant visiems prieinamų paslaugų aukštą kokybės 
lygį.

Prabėgus metams neatrodo, kad sektorių, kurių paslaugas per nacionalinius eksploatavimo 
monopolius istoriškai užtikrindavo viešieji operatoriai, įvairūs liberalizavimo judėjimai būtų 
pasiekę šį dvejopą tikslą.

Vien tik geležinkelių transporto sektoriuje yra nepasitenkinimo pavyzdžių:
 kalbant apie tarptautinį keleivių transportą, kuris konkurencijai atvertas nuo 2010 m., 

pasakytina, kad padidėjus konkurencijai kainos žymiai nesumažėjo ir buvo uždarytos 
senos tarpvalstybinės linijos, kurios neveikė pagal didelio greičio modelį. be to, 
sektorius nepatyrė didelio augimo, o jo rinkos dalys turėtų būti užimamos labiau 
įvairių transporto rūšių, o ne tos pačios transporto rūšies aspektu.

 kalbant apie Didžiosios Britanijos, labiausiai liberalizacijos teisės aktų srityje 
pažengusios valstybės narės, nacionalinį keleivių transportą, pasakytina, kad CESE 
pabrėžia, jog Britanijos vartotojai yra nepatenkinti ir kad esama didelio poreikio, kad 
valstybė įsikištų į sektoriaus integraciją (tarifai, paskirstymas, tvarkaraščiai...).

 Kalbant apie nacionalinį keleivių transportą visoje Sąjungoje, pasakytina, kad pradėta 
ne mažiau kaip 15 pažeidimo nagrinėjimo procedūrų dėl netinkamo perkėlimo – tai 
rodo, kad per greitai vykdoma ši liberalizacija, kuri, siekiant prisidėti prie Europos 
projekto kūrimo, turi būti vykdoma nepažeidžiant nacionalinių modelių, piliečiams 
kelis dešimtmečius užtikrinusių kokybės etaloną. 

Atsižvelgiant į šiuos faktus pranešėjui neatrodo, jog įrodytas poreikis labiau liberalizuoti 
geležinkelių keleivių transporto sektorių, ir jis savo pakeitimais siekia sumažinti neigiamų 
pasekmių piliečiams, ypač šio sektoriaus darbuotojams, riziką keliose srityse:

 Kuo labiau integruotas valdymas. Nors griežtas infrastruktūros valdytojų ir vežėjų 
atskyrimas grindžiamas konkurencija, nuogąstavimai, kuriuos jis kelia vartotojų 
organizacijoms, šio sektoriaus profesinėms sąjungoms ar vadinamiesiems istoriniams 
operatoriams, taip pat kelia abejonių ir pranešėjui. Labai tikėtina, kad dėl šio 
atskyrimo bus mažiau bendrai telkiamų išteklių, skirtų investicijoms į įrangą, ir bus 
daugiau biurokratijos – tai kenks paslaugų kokybei ir vartotojų saugumui. Taigi 
pranešėjas pasirinko nacionalinėms reguliavimo institucijoms šioje srityje suteikti kuo 
daugiau laisvės pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2013 m. vasario 28 d. 
sprendimą.
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 Kuo didesnė laisvė suteikiama valstybėms narėms rinktis tarp konkurso paskelbimo ir 
tiesioginio viešųjų paslaugų koncesijų paskyrimo iš esmės padidinant viršutines ribas.

 Į nacionalinius tvaraus viešojo transporto planus socialiniais ir aplinkos apsaugos 
aspektais įtraukiamos vartotojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugos taisyklės, taip 
skatinant į konkursų skelbimus įtraukti šiuos kokybės, socialinius ir aplinkos apsaugos 
kriterijus.

 sustiprinama darbuotojų apsauga sudarant dideles darbuotojų perkėlimo galimybes 
naujoje viešųjų paslaugų koncesijos įmonėje; struktūrose sustiprinamas socialinis 
dialogas; paaiškinama traukinio personalui taikoma socialinė teisė, ypač jį 
sertifikuojant; siekiant išvengti socialinio dempingo reikalaujama, kad valstybės narės 
sukurtų solidarią rangovo ir jo subrangovų socialinę atsakomybę;

 Nustatomas būtinas abipusiškumas atveriant valstybių narių rinkas.

 Labai pratęstas valstybėms narėms taikomas pereinamasis įgyvendinimo laikotarpis 
(iki 2029 m.), Sąjungos politiniams lyderiams suteikiant laiko atsitraukti ir atlikti 
vertinimą prieš imantis naujų liberalizavimo veiksmų.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) geležinkelių transportas ir socialiniu, 
ir ekologiniu, ir judumo planavimo 
požiūriais atlieka svarbų vaidmenį ir visa 
Europos keleivinį transportą sudaranti 
geležinkelių transporto dalis galėtų būti 
gerokai didesnė. Atitinkamos investicijos 
ne tik į mokslinius tyrimus, bet ir į 
infrastruktūrą bei riedmenis galėtų iš 
esmės prisidėti skatinant naują augimą ir 
atitinkamai užimtumą tiesiogiai 
geležinkelio sektoriuje ir netiesiogiai 
didinant kitų sektorių darbuotojų 
mobilumą. Geležinkelių transportas gali 
tapti svarbia modernia Sąjungos 
pramonės šaka, jeigu valstybės narės 



PA\943827LT.doc 5/20 PE516.641v01-00

LT

susitars dėl tvirtesnio bendradarbiavimo;

Or. en

Pakeitimas 2

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. Ši politika 
turėtų būti nustatoma visuose tvaraus
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;

Or. fr

Pakeitimas 3

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 

(5) kad būtų užtikrintas patikimas viešojo 
transporto finansavimas, būtinas viešojo
transporto planuose numatytiems tikslams 
pasiekti, kompetentingos institucijos turi 
nustatyti tokius viešųjų paslaugų 
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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;

įsipareigojimus, kad viešojo transporto 
tikslai būtų pasiekti ir 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 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) konkurso tvarka, paremta kokybės, o 
ne mažiausios kainos principu padeda 
išvengti socialinio dempingo, kuris dažnai 
yra susijęs su pigesniais pasiūlymais, 
kuriuos teikiant taupoma darbuotojų 
sąskaita: mažesniais atlyginimais, 
ilgesniu darbo laiku, mažesniu darbuotojų 
skaičiumi. 

Or. en

Pakeitimas 5

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 valstybėms narėms, bet ir 
trečiųjų šalių įmonėms, kurios nori 
dalyvauti Sąjungos vidaus konkursuose;

Or. fr
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Pakeitimas 6

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, tačiau 
pagal jas turėtų būti atsižvelgiama į 
konkrečius atitinkamų šalių ypatumus;

Or. fr

Pakeitimas 7

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 šalių keleivinio geležinkelių 
transporto paslaugų aukštos kokybės 
pasiūlos, svarbu, kad valstybės narės 
užtikrintų aukštą viešųjų paslaugų 
operatorių darbuotojų socialinės apsaugos
nuo socialinio dempingo lygį;

Or. en

Pakeitimas 8

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

(11a) jei dėl viešųjų paslaugų sutarties 
sudarymo gali pasikeisti viešųjų paslaugų 
operatorius, kompetentingos institucijos 
turėti 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 
partnerių sudarytuose susitarimuose 
nustatytus darbuotojams palankesnius 
darbo ir socialinius standartus;

Or. en

Pakeitimas 9

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 
kolektyvinius susitarimus ir kitas taisykles 
bei susitarimus dėl darbo vietos ir 
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socialinės apsaugos paslaugos teikimo 
vietoje. Siekiant užtikrinti skaidrias ir 
vienodas sąlygas operatorių konkurencijai 
ir išvengti socialinio dempingo pavojaus, 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
konkrečius socialinius ir paslaugų 
kokybės reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 10

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. bet kuriuo atveju 
valstybės marės gali pagal nacionalinę 
teisę nustatyti ir (arba) taikyti griežtesnes 
taisykles dėl atsakomybės;

Or. en

Pakeitimas 11

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 

Išbraukta.
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įpareigojimu viešųjų paslaugų sutartis 
sudaryti konkurso tvarka;

Or. fr

Pagrindimas

Padarius 8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pakeitimą ši konstatuojamoji dalis 
nebereikalinga.

Pakeitimas 12

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 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 joms 
jau reikėtų imtis priemonių, kad 
palaipsniui būtų pradėtas taikyti toks
sutarčių sudarymo būdas, tačiau pagal 
šiame reglamente nustatytą sutarčių 
sudarymo tvarką visos viešojo geležinkelių 
transporto paslaugų sutartys turėtų būti
sudaromos tik nuo 2029 m.;

Or. fr

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo transporto planai ir viešųjų 
paslaugų įsipareigojimai

Viešojo transporto socialinių aplinkos ir 
ekonominių aspektų planai ir viešųjų 
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paslaugų įsipareigojimai

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti pabrėžiamas šių planų visų aspektų tvarus pobūdis.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

taikomos taisyklės dėl keleivių teisių

Or. en

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

taikomos taisyklės dėl socialinės ir 
užimtumo apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 16

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

taikomos taisyklės dėl aplinkos apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 17

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

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 
sąlygas operatorių konkurencijai ir 
išvengti socialinio dempingo pavojaus, 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
konkrečius socialinius ir paslaugų 
kokybės reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti šiems pirminės pastraipos aspektams daugiau svarbos, jie perkeliami po 
atitinkamų 2 straipsnio a dalies punktų Naujo teksto reikia siekiant užtikrinti institucijų galią 
šiuo klausimu.

Pakeitimas 18

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 
siekiant užtikrinti tam tikrus kokybės 
standartus ir tinkamos priemonės, kad 
būtų įgyvendinti viešojo transporto planų 
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tikslai;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia paaiškinti sąvoką „tinkamas“.

Pakeitimas 19

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

supprimé

Or. fr

Pagrindimas

Tinkamumo paaiškinimai jau įtraukti į 2a straipsnio 3 dalies b punktą, todėl čia juos būtų 
galima išbraukti.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešojo transporto plano tikslai būtų 
pasiekti kuo ekonomiškiau;

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

Or. en
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Pakeitimas 21

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, taip 
pat keleiviams ir darbuotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis, ir 
atsižvelgia į jų nuomonę.

Or. fr

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų vykdyti konsultacijas, kurios apimtų ir reprezentatyvias 
keleiviams ir darbuotojams atstovaujančias organizacijas, su jomis turėtų būti 
konsultuojamasi ne tik tais atvejais, „jei taikoma“.

Pakeitimas 22

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. Kai 
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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. en

Pakeitimas 23

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.

6. Kompetentingos institucijos, 
nedarydamos poveikio nacionalinės ir 
Bendrijos teisės, įskaitant socialinių 
partnerių sudarytas kolektyvines sutartis, 
taikymui, priima kokybės ir socialinius 
standartus, šiuo tikslu nustato socialinius 
ir kokybės kriterijus ir įtraukia šiuos 
standartus ir kriterijus į konkurso 
dokumentus ir į viešųjų paslaugų sutartis, 
nesvarbu, koks sutarties sudarymo būdas.

Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

straipsnis papildomas šia nauja 7a dalimi:
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„Valstybės narės imasi nediskriminacinių 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
operatorius, kuris kitai įmonei tiesiogiai 
ar netiesiogiai paveda teikti paslaugas jo 
vardu, galėtų būti laikomas kartu su bet 
kokiu subrangovu arba vietoj jo 
atsakingas už darbuotojams mokėtinas 
išmokas ir (arba) mokėtinas socialinio 
draudimo įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms.
Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
sutartinių rangovo ir jo subrangovų 
santykių metu.
7a dalis nedaro poveikio griežtesnėms 
taisyklėms dėl atsakomybės pagal 
nacionalinę teisę.“

Or. en

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) (-a) įterpiama ši dalis:
„3a. kompetentinga institucija gali neleisti 
trečiųjų šalių operatoriams dalyvauti 
konkurse, jei šios trečiosios šalys 
nenumato konkurso Sąjungos valstybių 
narių įmonėms.“

Or. fr

Pagrindimas

Trečiosioms valstybėms neturėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti ES valstybių 
konkursuose, kol jos neatvers savo rinkos ES valstybėms narėms.
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Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 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

kai numatoma jų vidutinė metinė vertė yra 
mažesnė nei 2.000.000 EUR arba, viešųjų 
paslaugų sutarties, kuri apima viešojo 
geležinkelių transporto paslaugas, atveju, 
mažesnė nei 10.000.000 EUR arba

Or. en

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

kai jos susijusios su mažesnės nei 600.000
transporto priemonės nuvažiuotų kilometrų 
metinės apimties arba, viešųjų paslaugų 
sutarties, kuri apima geležinkelių 
transporto paslaugas, atveju, mažesnės nei
500 000 traukinio nuvažiuotų kilometrų 
metinės apimties viešojo keleivinio 
transporto paslaugų teikimu.

Or. en

Pakeitimas 28

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

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.“;

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 
3.000.000 EUR, arba iki viešojo keleivinio 
transporto paslaugų metinės apimties, kuri 
yra mažesnė nei 900.000 transporto 
priemonės nuvažiuotų kilometrų.“;

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 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

Pasiūlymu siekiama panaikinti 5 straipsnio 6 dalį ir ją pakeisti šiuo tekstu, tačiau yra svarbu 
išlaikyti originalią 6 dalį, o šis naujas tekstas gali būti pridėtas toliau.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama tokia nauja 6a dalis:
6. 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

Pakeitimas31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 3 dalies, nuo 2019 m. 
gruodžio 3 d. geležinkelių transporto, 
išskyrus kitas bėginio transporto rūšis, 
pvz., metro ar tramvajų, viešųjų paslaugų 
sutartys sudaromos pagal 5 straipsnio 3 
dalį. Visos kitų rūšių bėginio transporto ir 
kelių transporto viešųjų paslaugų sutartys
pagal 5 straipsnio 3 dalį turi būti 
sudaromos dar iki 2019 m. gruodžio 3 d.
Šiuo pereinamuoju laikotarpiu iki 2019 m. 
gruodžio 3 d. valstybės narės imasi 
priemonių laipsniškai užtikrinti, kad būtų 
laikomasi 5 straipsnio 3 dalies, siekdamos
išvengti didelių struktūrinių problemų, visų 
pirma susijusių su transporto pajėgumais.“;

Nepažeidžiant 3 dalies, nuo 2019 m. 
gruodžio 3 d. kelių transporto ir kitų
bėginio transporto rūšių, pvz., metro ar 
tramvajų, viešųjų paslaugų sutartys 
sudaromos pagal 5 straipsnį. Viešųjų 
paslaugų sutartys dėl viešojo keleivinio 
geležinkelių transporto nuo 2029 m. 
gruodžio 3 d. sudaromos pagal 5 straipsnį. 
Šiuo pereinamuoju laikotarpiu valstybės 
narės imasi priemonių, kad palaipsniui
būtų laikomasi 5 straipsnio, siekiant
išvengti didelių struktūrinių problemų, visų 
pirma susijusių su transporto pajėgumais.
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Or. fr

Pagrindimas

Kai kurios šalys viešajam keleiviniam geležinkelių transportui dar beveik netaiko sutarčių 
sudarymo konkurso tvarka principo pagal 5 straipsnio 3 dalį, todėl terminą reikia pratęsti iki 
2029 m.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
8 straipsnio 2 a dalis

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 
iki jose numatyto termino. Tačiau bet 
kuriuo atveju jos nustoja galioti 2022 m. 
gruodžio 31 d.

Viešojo keleivinio geležinkelių transporto 
viešųjų paslaugų sutartys, tiesiogiai 
sudarytos iki 2029 m. gruodžio 3 d., gali 
toliau galioti iki jose numatyto termino.“

Or. fr


