
PA\943829LT.doc PE516.642v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2013/0029(COD)

28.8.2013

NUOMONĖS PROJEKTAS
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateiktas Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keleivių 
vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių 
infrastruktūros valdymo iš dalies keičiama 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos 
geležinkelių erdvė
(COM(2013) 0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

Nuomonės referentas: Frédéric Daerden



PE516.642v01-00 2/16 PA\943829LT.doc

LT

PA_Legam



PA\943829LT.doc 3/16 PE516.642v01-00

LT

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 įvairūs sektorių, kurių paslaugas per nacionalinius 
eksploatavimo monopolius istoriškai užtikrindavo viešieji operatoriai, 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 Europos 
socialinių ir ekonominių reikalų komitetas (ESERK) 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 nuomonės referentui 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, kelia abejonių ir nuomonės referentui. 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 
nuomonės referentas 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 dalyvio ir jo subteikėjų atžvilgiu solidarią 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:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) sukūrus Europos infrastruktūros 
valdytojų tinklą, įvairių valstybių narių 
infrastruktūros valdytojai galėtų kartu 
veiksmingai spręsti tarpvalstybinius 
klausimus;

(7) būtina gerinti ir stiprinti tarpvalstybinį 
infrastruktūros valdytojų 
bendradarbiavimą. sukūrus Europos 
infrastruktūros valdytojų tinklą, įvairių 
valstybių narių infrastruktūros valdytojai 
galėtų kartu veiksmingai spręsti 
tarpvalstybinius klausimus;

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atveriant keleivių vežimo 
geležinkeliais valstybės viduje paslaugų 
rinką reikėtų rimtai svarstyti galimybę 
pagerinti geležinkelių saugą, ypač tada, 
kai ketinama reformuoti jau veikiančias 
integruotas struktūras, siekiant išvengti 
papildomų administracinių kliūčių, kurios 
galėtų trukdyti priežiūrai ir saugos 
gerinimui, sudarymo; 

Or. en

Pakeitimas 3

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 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. fr
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Pakeitimas 4

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 
siekdama užtikrinti, kad geležinkelių 
darbuotojai būtų labiau ir ilgą laiką 
apsaugoti nuo nepageidaujamo rinkos 
atvėrimo poveikio, taip pat siekdama 
rengti bendras atsakomąsias priemones, 
reikalingas atremti iššūkiams, susijusiems 
su ketvirtojo geležinkelių dokumentų 
rinkinio įgyvendinimu; atsižvelgiant į tai 
ypatingas dėmesys turi būti sutelktas į 
psichologinį ir socialinį šio pokyčio 
poveikį su juo susijusiam personalui. 

Or. fr

Pakeitimas 5

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 
aspektų1, ypač užtikrina jų saugumą; 
__________________
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1 OL L 195, 2005 07 27, p. 15.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 8

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 jie atlieka geležinkelių 
sistemos veiklos vykdymo saugos užduotis 
ir yra atsakingi už traukinių keleivių 
komfortą ir saugą. Į lokomotyvų 
mašinistų sertifikavimą panašus 
sertifikavimas yra naudingas siekiant 
užtikrinti aukštą kvalifikacijų ir 
kompetencijos lygį, siekiant pripažinti šių 
profesinių grupių tinkamumą saugioms 
geležinkelių paslaugoms užtikrinti, bet 
taip pat ir siekiant skatinti darbuotojų 
judumą;

Or. en

Pakeitimas 9

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 
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teisėkūros priemones dėl tokio 
geležinkelių transporto priemonėse 
dirbančio personalo sertifikavimo;

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19g) nacionalinė reguliavimo tarnyba 
turėtų patvirtinti personalo perkėlimo 
tvarkos pakeitimus arba paraginti juos 
atlikti. Tai gali apimti personalo narių, 
kuriuos ketinama perkelti, teisę atsisakyti. 
Reguliavimo tarnyba, priimdama savo 
sprendimą, turėtų siekti vengti 
neskelbtinos informacijos perkėlimo iš 
infrastruktūros valdytojo į kitą 
integruotos įmonės padalinį;

Or. fr

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojas vykdytų visas 3 
straipsnio 2 punkte nurodytas funkcijas ir 
būtų nepriklausomas nuo geležinkelio 
įmonių.

Valstybės narės laisvai renkasi priemones, 
skirtas užtikrinti, kad infrastruktūros 
valdytojas vykdytų visas 3 straipsnio 2 
punkte nurodytas funkcijas ir būtų 
nepriklausomas nuo geležinkelio įmonių.

Or. fr
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūros valdytojo 
nepriklausomumui užtikrinti valstybės 
narės užtikrina, kad infrastruktūros 
valdytojai būtų nuo bet kokios geležinkelio 
įmonės teisiškai atskirti subjektai.

Infrastruktūros valdytojo 
nepriklausomumui užtikrinti valstybės 
narės užtikrina, kad infrastruktūros 
valdytojai būtų nuo bet kokios geležinkelio 
įmonės teisiškai atskirti subjektai, 
laikydamosi ribų, būtinų siekiant išvengti 
biurokratijos tarp subjektų ir skatinti 
investicijas į tinklą, kad būtų galima 
užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą 
nedidinant veikimo sąnaudų.

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 b straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūros valdytojas turi savo 
personalą ir yra įsikūręs kitose nei kiti 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarantys juridiniai asmenys patalpose. 
Siekiant užtikrinti infrastruktūros valdytojo 
nepriklausomumą, prieiga prie 
informacijos sistemų apsaugoma. Vidaus 
taisyklėse arba darbo sutartyse aiškiai 
nustatoma, kad su kitais vertikaliosios 
integracijos įmonę sudarančiais 
juridiniais asmenimis palaikomi tik 
oficialūs ryšiai, susiję su infrastruktūros 
valdytojo atliekamomis funkcijomis, 
kurios yra susijusios ir su kitomis 
vertikaliosios integracijos įmonės 

Infrastruktūros valdytojas turi savo 
personalą ir yra įsikūręs kitose nei kiti 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarantys juridiniai asmenys patalpose. 
Siekiant užtikrinti infrastruktūros valdytojo 
nepriklausomumą, prieiga prie 
informacijos sistemų apsaugoma. 
Personalas, išskyrus 4 dalyje nurodytus 
asmenis, gali būti perkeliamas iš 
infrastruktūros valdytojo įmonės į kitų 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių juridinių asmenų įmones ir 
atvirkščiai tik jei galima užtikrinti, kad iš 
vienos įmonės į kitą nebus perduota 
neskelbtina informacija.
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nesudarančiomis geležinkelio įmonėmis.
Personalas, išskyrus c punkte nurodytus 
asmenis, gali būti perkeliamas iš 
infrastruktūros valdytojo įmonės į kitų 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių juridinių asmenų įmones ir 
atvirkščiai tik jei galima užtikrinti, kad iš 
vienos įmonės į kitą nebus perduota 
neskelbtina informacija.

Infrastruktūros valdytojas gali 
bendradarbiauti su kitais vertikaliai 
integruotos įmonės padaliniais jų 
informacijos sistemų vystymo klausimais, 
jei užtikrinama, kad tinkamai saugoma 
infrastruktūros valdytojo laikoma 
neskelbtina informacija.
Reguliavimo tarnyba pritaria tvarkai, 
susijusiai su šios dalies pirmos ir antros 
pastraipų įgyvendinimu, arba 
pareikalauja ją iš dalies pakeisti, 
siekdama užtikrinti, kad infrastruktūros 
valdytojas būtų nepriklausomas. 
Reguliavimo tarnyba gali pareikalauti, 
kad integruotoji įmonė pateiktų jai bet 
kokią informaciją, kurios jai gali prireikti.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas pernelyg normatyvinis. Reguliavimo tarnyba turėtų užtikrinti, kad, kai 
tai susiję su patalpomis, IT sistemomis ir personalu (išskyrus aukščiausiojo lygio vadovybę), 
nuostatos būtų tokios, kad jų laikantis būtų užtikrintas infrastruktūros valdytojo 
nepriklausomumas. Šios nuostatos skirtingose valstybėse narėse gali skirtis.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai sudarytų 

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai sudarytų 
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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.

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 jiems
atstovaujančios organizacijos, įskaitant jų 
darbuotojų atstovus, krovinių ir keleivių 
vežimo geležinkeliais paslaugų vartotojų, 
geležinkelių sektoriaus darbuotojų
atstovai, ir, jei taikoma, regionų ir vietos 
institucijos. Koordinavimo komiteto 
posėdžiuose stebėtojo teisėmis kviečiami 
dalyvauti valstybių narių atstovai ir 
atitinkama reguliavimo institucija.

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklo nariai dalyvauja 15 straipsnyje 
nurodytoje rinkos stebėsenos veikloje ir 
vertina infrastruktūros valdytojų 
efektyvumą, remdamiesi bendrais 
rodikliais ir kokybės kriterijais, kaip antai, 
patikimumo, pajėgumo, eksploatacinės 
parengties, punktualumo ir jų tinklų 
saugos, turto kokybės ir panaudojimo, 
techninės priežiūros, atnaujinimo, 
gerinimo, investicijų ir finansinio 
efektyvumo.

Tinklo nariai dalyvauja 15 straipsnyje 
nurodytoje rinkos stebėsenos veikloje ir 
lyginamuoju būdu vertina infrastruktūros 
valdytojų efektyvumą, remdamiesi 
bendrais rodikliais ir kokybės kriterijais, 
kaip antai, patikimumo, pajėgumo, 
eksploatacinės parengties, prieinamumo, 
punktualumo ir jų tinklų saugos, turto 
kokybės ir panaudojimo, techninės 
priežiūros, atnaujinimo, gerinimo, 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
trukdžiams įveikti, investicijų ir finansinio 
efektyvumo.

Or. fr
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2012/34/ES
11 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos įžanginė dalis

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 
analizę, įskaitant užimtumo padėties 
analizę, ir savo sprendimą grindžia iš 
anksto nustatytais kriterijais.

Vertinant, ar negalėtų kilti pavojus 
viešojo paslaugų pirkimo sutarties 
ekonominei pusiausvyrai, atsižvelgiama į 
iš anksto nustatytus kriterijus, pvz., 
poveikį į viešojo paslaugų pirkimo sutartį 
įtrauktų paslaugų pelningumui, įskaitant 
poveikį grynosioms sutartį skyrusios 
kompetentingos viešosios institucijos 
sąnaudoms, paklausai tarp keleivių, 
bilietų kainodarai, susitarimams dėl 
bilietų, stotelių vietai ir skaičiui, taip pat 
siūlomos naujos paslaugos dažnumui ir 
tvarkaraščiui, kurie nustatyti 
55 straipsnyje nurodytos reguliavimo 
tarnybos atsižvelgiant į šio straipsnio 
4 dalyje nurodytas įgyvendinimo 
priemones. Vertinimas parodo, ar nebus 
neigiamai paveiktas pagal viešojo 
paslaugų pirkimo sutartį teikiamų 
paslaugų gyvybingumas. Laikoma, jog 
pusiausvyra rizikuojama tuo atveju, kai 
galima įrodyti, kad šių viešųjų paslaugų 
teikimo užtikrinant priimtino lygio kokybę 
ekonominiam pagrįstumui gresia pavojus.
Remdamosi tokiu vertinimu ir atitinkamos 
reguliavimo tarnybos sprendimu, 
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valstybės narės gali leisti pasinaudoti 
prieigos prie norimos keleivinio 
transporto paslaugos teise, ją koreguoti ar 
šios teisės nesuteikti, atsižvelgdamos į 
ekonominę analizę ir Sąjungos teisę, taip 
pat į lygybės ir nediskriminavimo 
principus. Šią padėtį įvertina reguliavimo 
tarnyba ar tarnybos, 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. fr

Pagrindimas

Būtina išsamiau apibūdinti ekonominę pusiausvyrą apibrėžiančius kriterijus. Tekstas 
pagrįstas Direktyvos 2012/34/ES 21 konstatuojamąja dalimi ir 2010 m. Komisijos 
aiškinamosiomis gairėmis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Komisija imasi priemonių, būtinų stebėti 
Sąjungos geležinkelių transporto 
technines, ekonomines ir darbo sąlygas 
bei rinkos raidą.“

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 b punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
19 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. 19 straipsnyje įterpiamas šis punktas:
„da) įsipareigoja valstybėse narėse, 
kuriose teikti paslaugas pageidauja 
įmonė, taikyti atitinkamas 
atstovaujamąsias kolektyvines sutartis;“

Or. fr

Pagrindimas

Jei norima, kad keleivinio geležinkelių transporto rinka taptų atviresnė, būtina stiprinti geros 
reputacijos reikalavimus, susijusius su darbo sąlygomis, kurių geležinkelio įmonė turi laikytis 
norėdama gautų licenciją, kad didėjant konkurencijai būtų išvengta darbo sąlygų prastėjimo.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
63 straipsnio 1 dalies 2 a įtrauka (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 transporto 
priemonėse dirbančio personalo darbo 
rinkos vystimuisi. Komisija nedelsdama 
turi pasiūlyti naujas teisėkūros priemones 
dėl tokio personalo sertifikavimo.

Or. fr

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2012/34/ES
63 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka
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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 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. Šiame vertinime atsižvelgiama į 
nuomones, kurias atitinkamame Sąjungos 
socialinio dialogo komitete pateikė 
socialiniai partneriai.

Or. fr


