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Pakeitimas 7
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. cs

Pakeitimas 8
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad būtų lengviau rengti konkurso 
pasiūlymus ir taip būtų skatinama 
konkurencija, kompetentingos institucijos 
turi užtikrinti, kad visi suinteresuoti 
pateikti tokį pasiūlymą viešųjų paslaugų 
operatoriai gautų tam tikrą informaciją apie 
transporto paslaugas ir infrastruktūrą, su 
kuriomis yra susijusi viešųjų paslaugų 
sutartis;

(8) kad būtų lengviau rengti konkurso 
pasiūlymus ir taip būtų skatinama 
konkurencija, kompetentingos institucijos 
turi užtikrinti, kad visi suinteresuoti 
pateikti tokį pasiūlymą viešųjų paslaugų 
operatoriai gautų tam tikrą informaciją apie 
transporto paslaugas ir infrastruktūrą, su 
kuriomis yra susijusi viešųjų paslaugų 
sutartis, kad konkursą rengiančios įstaigos 
jie nebūtų diskriminuojami kitų 
konkurentų atžvilgiu.

Or. cs
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Pakeitimas 9
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) abipusiškumo principas yra svarbi 
priemonė siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymo; šį principą būtina taikyti ir 
įmonėms iš trečiųjų šalių, norinčioms 
dalyvauti Sąjungos vidaus konkursuose.

Or. de

Pagrindimas

Trečiosioms šalims nėra leidžiama dalyvauti ES valstybėse skelbiamuose konkursuose, jeigu 
jos nėra atvėrusios savo rinkos ES valstybėms narėms.

Pakeitimas 10
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kai rinka viešųjų paslaugų 
operatoriams neužtikrina prieigos prie 
geležinkelio riedmenų tinkamomis 
ekonominėmis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis, tokią prieigą turi palengvinti
kompetentingos institucijos, imdamosi 
tinkamų ir veiksmingų priemonių;

(12) kai rinka viešųjų paslaugų 
operatoriams neužtikrina prieigos prie 
geležinkelio riedmenų tinkamomis 
ekonominėmis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis, tokią prieigą turėtų palengvinti 
kompetentingos institucijos. Tačiau būtina 
atkreipti dėmesį, kad tuo vienam 
operatoriui nebūtų sudaromos 
nepalankesnės sąlygos nei kitiems 
operatoriams.

Or. cs

Pakeitimas 11
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Joachim Zeller

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 
sutarčių, kurios tiesiogiai sudaromos nuo 
šio reglamento įsigaliojimo iki 2019 m. 
gruodžio 3 d., atveju reikalingos 
pereinamojo laikotarpio priemonės;

Or. de

Pakeitimas 12
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgdama į Reglamento (EB) 
Nr. 994/98 (Įgaliojimų suteikimo 
reglamentas) pakeitimus, Komisija 
pasiūlė iš dalies pakeisti ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1370/2007 (COM(2012) 730/3). 
Siekiant suderinti požiūrį į valstybės 
pagalbos srities bendrosios išimties 
reglamentus, Sutarties 93 straipsnyje 
numatyta valstybės pagalba, skiriama 
transporto koordinavimo reikmėms arba 
kaip kompensacija už tam tikrus 
įsipareigojimus, siejamus su viešosios 
paslaugos sąvoka, Sutarties 108 straipsnio 
4 dalyje ir 109 straipsnyje numatyta 
tvarka turėtų būti įtraukta į Įgaliojimų 
suteikimo reglamento taikymo sritį;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Perkeliant teisinius principus, susijusius su prievole pranešti apie kompensacines išmokas, į 
kitą teisinį pagrindą būtų pakeista visa reglamento dėl įsipareigojimų teikti viešąsias 
paslaugas logika ir visuomeniniam keleivių transportui sukeltas didelis teisinio 
neapibrėžtumo pavojus. 

Pakeitimas 13
Joachim Zeller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) vietos kompetentinga institucija –
kompetentinga institucija, kurios 
kompetencijai priklausanti geografinė 
teritorija teritorija nėra valstybės narės 
teritorija arba kuri, be kita ko, atsakinga 
už regiono arba miestų aglomeracijos arba 
kaimo vietovės ar teritorijos transporto 
reikmes, įskaitant tarpvalstybiniu 
lygmeniu;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžimą būtina suformuluoti aiškiau, siekiant atsižvelgti į už transporto reikmes atsakingų 
institucijų, turinčių tarpvalstybinio masto kompetenciją, atsiradimą. Be to, šis reglamentas 
vienareikšmiškai turi būti taikomas ir regionams.

Pakeitimas 14
Oldřich Vlasák

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vietos kompetentinga institucija – c) vietos kompetentinga institucija –



AM\1002871LT.doc 7/15 PE519.487v01-00

LT

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

kompetentinga institucija, kurios 
kompetencijai priklausanti geografinė 
teritorija nėra nacionalinė ir kuri atsakinga 
už konkrečios vietovės, pvz. 
bendruomenės, miesto, miestų 
aglomeracijos arba kaimo vietovės 
transporto reikmes;“

Or. cs

Pakeitimas 15
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešųjų paslaugų įsipareigojimai netaikomi 
jokioms viešojo transporto paslaugoms, 
kurios nėra būtinos siekiant pasinaudoti 
vietos, regioninio ar subnacionalinio 
tinklo privalumais.

Viešųjų paslaugų įsipareigojimai netaikomi 
jokioms viešojo transporto paslaugoms, 
kurios sukuria vietos, regioninio ar 
subnacionalinio tinklo privalumus; tokie 
tinklo privalumai gali kilti iš rentabilių ir 
nerentabilių atkarpų kombinacijos;

Or. de

Pagrindimas

Regioninėje geležinkelio atkarpoje pasiekus ekonominės pusiausvyros arba pelno, tokia 
atkarpa, vykdant sutartis pagal viešąsias paslaugas privalo būti sujungiama su atkarpomis, 
kurių atveju yra patiriami nuostoliai, kad iš pelningos atkarpos gautos lėšos būtų naudojamos 
nepelningų atkarpų finansavimui ir, esant reikalui, galėtų būti optimizuotos eksploatacijai 
reikalingos techninės priemonės.

Pakeitimas 16
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
2 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentingos institucijos parengia ir 
reguliariai atnaujina teritorijoje, už kurią 
jos atsakingos, naudojamo visų atitinkamų 
rūšių viešojo keleivinio transporto planus. 
Šie įsipareigojimai galioja tik miestų 
aglomeracijose, turinčiose daugiau nei 
100 000 gyventojų.  Šiuose viešojo 
transporto planuose nustatomi teritorijoje, 
už kurią tos institucijos atsakingos, 
naudojamam visų atitinkamų rūšių 
transportui taikomi viešojo transporto 
politikos tikslai ir priemonės jiems 
pasiekti. Juose pateikiami bent šie dalykai:

Or. de

Pagrindimas

Viešojo transporto planuose gali būti numatyti dideli papildomi įpareigojimai, neturintys 
poveikio teritorijų planuose numatytiems pagrindines atkarpas aptarnaujantiems traukiniams.
Šie įpareigojimai turėtų būti taikomi tik tam  tikro dydžio miestų aglomeracijoms.

Pakeitimas 17
Oldřich Vlasák

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 18
Joachim Zeller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi 
atitikti viešojo transporto paslaugų 
pasiūlymas, kaip antai pasiekiamumo, 
teritorinio junglumo, saugumo, jungčių su 
tos pačios rūšies ir kitų rūšių transportu 
pagrindiniuose jungiamuosiuose mazguose, 
pasiūlymo savybių, pvz., grafiko 
formavimo principų ir paslaugų dažnumo;

Or. de

Pakeitimas 19
Joachim Zeller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) socialinės ir teritorinės sanglaudos 
reikalavimai.

Or. de

Pakeitimas 20
Joachim Zeller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Viešojo transporto planai prieš mėnesį iki 
jų paskelbimo pateikiami reguliavimo 
įstaigai, nuomonei pateikti.
Atsakingos įstaigos tarpusavyje suderina 
atitinkamuose transporto planuose 
pateikiamą informaciją ir patvirtinta 
bendrus regioninių tarpvalstybinių 
transporto paslaugų planus.

Or. de

Pagrindimas

Būtina skatinti įvairiarūšį vežimą ir tarpvalstybinio masto koordinavimą.

Pakeitimas 21
Joachim Zeller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Viešųjų paslaugų teikėjai atsakingoms 
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įstaigoms paprašius vieno mėnesio 
laikotarpyje privalo pateikti reikalingus 
duomenis. Tai galioja ir kaimyninės 
valstybės įstaigoms.

Or. de

Pagrindimas

Visuomeniniam transportui yra reikalingi duomenys apie atskirų transporto rūšių rinkų 
tendencijas. Rinkos dalyviai prieina prie svarbiausių informacijos šaltinių ir privalo šia 
informacija pasidalinti su atitinkamomis įstaigomis.

Pakeitimas 22
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kompetentingos institucijos visoms 
suinteresuotosioms šalims pateikia 
atitinkamą informaciją, kuria remiantis 
būtų galima parengti pasiūlymą konkursui. 
Tai informacija apie keleivių paklausą, 
tarifus, su viešuoju keleiviniu transportu, 
kuriam taikomas konkursas, susijusias 
išlaidas ir pajamas, taip pat išsamūs 
infrastruktūros specifikacijų duomenys, 
susiję su reikalingų transporto priemonių ar 
geležinkelių riedmenų naudojimu, kad tos 
suinteresuotosios šalys galėtų parengti 
tinkamai pagrįstus verslo planus. 
Geležinkelių infrastruktūros valdytojai 
kompetentingoms institucijoms padeda 
pateikti visas reikalingas infrastruktūros 
specifikacijas. Jei nesilaikoma pirmiau 
išdėstytų nuostatų, taikoma 5 straipsnio 7 
dalyje numatyta teisinė peržiūra.

8. Kompetentingos institucijos visoms 
suinteresuotosioms šalims pateikia 
atitinkamą informaciją, kuria remiantis 
būtų galima parengti pasiūlymą konkursui. 
Infrastruktūros operatoriai, ypač 
geležinkelių transporto operatoriai, 
vykdantys arba vykdę viešąsias užduotis, 
privalo atsakingoms įstaigoms padėti 
teikiant visus reikalingus duomenis. Jie 
yra atsakingi už atsakingai įstaigai, 
laikantis verslo konfidencialumo 
principų, perduotų duomenų teisingumą.
Tai informacija apie keleivių paklausą, 
tarifus, su viešuoju keleiviniu transportu, 
kuriam taikomas konkursas, susijusias 
išlaidas ir pajamas, taip pat išsamūs 
infrastruktūros specifikacijų duomenys, 
susiję su reikalingų transporto priemonių ar 
geležinkelių riedmenų naudojimu, kad tos 
suinteresuotosios šalys galėtų parengti 
tinkamai pagrįstus verslo planus. 
Geležinkelių infrastruktūros valdytojai 
kompetentingoms institucijoms padeda 
pateikti visas reikalingas infrastruktūros 
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specifikacijas. Jei nesilaikoma pirmiau 
išdėstytų nuostatų, taikoma 5 straipsnio 7 
dalyje numatyta teisinė peržiūra. 
Dabartinis atkarpos ir(arba) tinklo 
operatorius, kuri(kuris) yra konkurso, 
vykdomo laikantis konkurencinio 
pasiūlymų teikimo principu, objektas, 
nemokamai pateikia atsakingai įstaigai 
tikslius ir būtent pasiūlymo rengimui 
reikalingus duomenis, ypač apie 
transporto paklausą ir su asmenų 
transportu susijusias gautas pajamas.  
Ankstesnis geležinkelio transporto 
operatorius ir infrastruktūros operatorius 
kitiems operatoriams padengia nuostolius, 
kilusius dėl klaidingais arba netiksliais 
duomenimis paremtų pateiktų pasiūlymų.

Or. de

Pagrindimas

Infrastruktūros operatoriaus duomenų nepakanka, nes juose nėra geležinkelio transporto 
paslaugų teikėjo duomenų apie prekybą. Ankstesni ir(arba) esami paslaugų teikėjai privalo 
pateikti atitinkamus duomenis, ypač tai privalo atlikti įsitvirtinę operatoriai, siekiant išvengti 
diskriminuojančios prieigos prie informacijos. Tai yra būtina, nes priešingu atveju 
atsakingoms įstaigoms tenka įpareigojimai, kurių jos negali laikytis. 

Pakeitimas 23
Joachim Zeller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) įrašoma ši dalis:

„3a. Atsakinga įstaiga trečiųjų šalių 
operatoriams gali neleisti dalyvauti 
pasiūlymų teikime, jeigu tokia šalis 
neleidžia teikti pasiūlymų Sąjungos 
valstybėms narėms.“

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 24
Oldřich Vlasák

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. cs

Pakeitimas 25
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užtikrinti, kad būtų laikomasi pirmoje 
pastraipoje nurodyto reikalavimo, 
kompetentinga institucija gali vienu iš šių
būdų:

Užtikrinti, kad būtų laikomasi pirmoje 
pastraipoje nurodyto reikalavimo, 
kompetentinga institucija gali taikant 
skirtingus, masto ekonomiją skatinančius 
būdus:

Or. de
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Pakeitimas 26
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007
5 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos c a ir c b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sukuriant bendradarbiavimą su 
kaimyninėmis vietos įstaigomis, siekiant 
daugiau informacijos apie riedmenis;
cb) pareikalaujant savo valstybės narės  
įnašo kaip papildomos priemonės vienai iš 
transporto rūšių, skirto kompensuoti 
likutinę riedmenų vertę.

Or. de

Pagrindimas

Negalima uždrausti nei vienos finansavimo rūšies (laidavimo, perėmimo, tiesioginio pirkimo 
ir t.t.) Tačiau valstybės taip pat neturėtų vengti savo atsakomybės ir perkelti naštą vietos 
įstaigoms. Teisiniai ir reglamentavimo pagrindai  turi būti tokie, kad būtų skatinama 
riedmenų rinka, skatinant masto ekonomiją ir tinkamus finansinius  sprendimus.

Pakeitimas 27
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Per trijų mėnesių 
nuo jo paskelbimo patvirtinama 
reglamento konsoliduota versija, 
suderinta su reglamentu (EB) Nr. 
1370/2007, kuriuo jis yra iš dalies 
pakeičiamas.

Or. fr
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