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Pakeitimas 14
Jean-Jacob Bicep

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
padidinti geležinkelių, kaip transporto 
rūšies, dalį ir pagerinti teikiamų vežimo 
geležinkeliais paslaugų kokybę;

Or. fr

Pakeitimas 15
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvoje 2012/34/ES reikalaujama, 
kad Komisija, remdamasi galiojančiais 
infrastruktūros valdymo ir transporto 
paslaugų atskyrimo reikalavimais, jei 
reikia, pasiūlytų teisines priemones, 
susijusias su keleivių vežimo 

Išbraukta.
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geležinkeliais valstybės viduje paslaugų 
rinkos atvėrimu, ir sudarytų tinkamas 
sąlygas nediskriminacinei prieigai prie 
infrastruktūros užtikrinti;

Or. fr

Pakeitimas 16
Jean-Jacob Bicep

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;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 17
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiuo metu Direktyvoje 2012/34/ES 
nustatyti infrastruktūros valdytojų 
nepriklausomumo nuo geležinkelių 
transporto įmonių reikalavimai taikomi 
tik esminėms infrastruktūros valdytojo 
funkcijoms – sprendimų dėl traukinių 
linijų paskirstymo ir naudojimosi 
infrastruktūra apmokestinimo priėmimui. 
Tačiau būtina, kad visos funkcijos būtų 
vykdomos nepriklausomai, nes 
konkurentai gali būti diskriminuojami ir 
vykdant kitas funkcijas. Tai visų pirma 

Išbraukta.
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taikoma sprendimams dėl investicijų ir dėl 
techninės priežiūros, nes jais gali būti 
siekiama plėtoti tas tinklo dalis, kurias 
daugiausia naudoja integruotos įmonės 
transporto paslaugų teikėjai. Sprendimai 
dėl techninės priežiūros darbų planavimo 
gali turėti įtakos konkurentų galimybėms 
naudotis traukinių linijomis;

Or. fr

Pakeitimas 18
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiuo metu Direktyvoje 2012/34/ES 
nustatyti tik teisinio, organizacinio ir 
sprendimų priėmimo nepriklausomumo 
reikalavimai. Taip nėra visiškai 
panaikinama galimybė išlaikyti integruotą 
įmonę, jei užtikrinamas šis trijų rūšių 
nepriklausomumas. Sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo atveju, atitinkamomis 
apsaugos priemonėmis turi būti 
užtikrinama, kad integruota įmonė 
nekontroliuotų infrastruktūros valdytojo 
sprendimų priėmimo veiklos. Tačiau net 
taikant visas šias apsaugos priemones 
konkurentų diskriminavimo galimybės, 
kurių esama vertikaliosios integracijos 
įmonėje, nėra visiškai pašalinamos. Visų 
pirma, integruotose struktūrose ir toliau 
esama kryžminių subsidijų teikimo 
galimybių arba bent jau reguliavimo 
institucijoms yra labai sunku kontroliuoti 
ir užtikrinti apsaugos priemonių, skirtų 
tokiam kryžminių subsidijų teikimui 
išvengti, įgyvendinimą. Veiksmingiausia 
šių problemų sprendimo priemonė –
institucinis infrastruktūros valdymo ir 
transporto paslaugų atskyrimas;

Išbraukta.



PE519.489v01-00 6/24 AM\1002920LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 19
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) jei valstybėse narėse infrastruktūros 
valdytojas ir toliau sudaro vertikaliosios 
integracijos įmonę, jos bent turėtų 
nustatyti griežtas apsaugos priemones, 
kuriomis užtikrintų faktišką visos 
infrastruktūros valdytojo veiklos 
nepriklausomumą nuo integruotos 
įmonės. Šios apsaugos priemonės turėtų 
būti susijusios ne tik su infrastruktūros 
valdytojo bendrovės organizacija 
integruotos įmonės atžvilgiu, bet ir su 
infrastruktūros valdytojo valdymo 
struktūra ir, kiek tai įmanoma 
integruotoje struktūroje, turėtų padėti 
išvengti lėšų pervedimo tarp 
infrastruktūros valdytojo ir kitų 
integruotą įmonę sudarančių juridinių 
asmenų. Šios apsaugos priemonės ne tik 
atitinka galiojančius būtinuosius 
sprendimų priėmimo nepriklausomumo 
reikalavimus, susijusius su 
infrastruktūros valdytojo valdymo 
nepriklausomumu ir taikomus vykdant 
Direktyvoje 2012/34/ES nustatytas 
esmines funkcijas, bet ir juos viršija, nes 
nustatomos papildomos išlygos, kuriomis 
panaikinama galimybė infrastruktūros 
valdytojo pajamas panaudoti kitiems 
vertikaliosios integracijos įmonės 
subjektams finansuoti. Tai turėtų būti 
taikoma neatsižvelgiant į valstybių narių 
mokesčių įstatymus ir nepažeidžiant ES 
valstybės pagalbos taisyklių;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 20
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nors ir būtų įgyvendintos 
nepriklausomumui užtikrinti skirtos 
apsaugos priemonės, vertikaliosios 
integracijos įmonės galėtų piktnaudžiauti 
savo struktūra ir suteikti nepagrįstą 
konkurencinį pranašumą tokioms 
įmonėms priklausantiems geležinkelių 
paslaugų teikėjams. Todėl, nepažeisdama 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnio, Komisija valstybės narės 
prašymu arba savo iniciatyva turėtų 
tikrinti, kad tos apsaugos priemonės būtų 
veiksmingai įgyvendinamos ir kad 
nebebūtų konkurencijos iškraipymo 
atvejų. Jei Komisija negali patvirtinti, kad 
šis tikslas įgyvendintas, visoms valstybėms 
narėms turėtų būti suteiktos galimybės 
apriboti arba panaikinti atitinkamų 
integruotos įmonės ūkio subjektų prieigos 
prie infrastruktūros teisę.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 21
Jean-Jacob Bicep

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 

(14) prieigos prie visų valstybių narių 
geležinkelių infrastruktūros teisių 
suteikimas Sąjungos geležinkelio 
įmonėms, kad jos galėtų teikti keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugas, gali 
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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;

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
arba jų teikiamų paslaugų kokybei ir jei 
tam pritaria atitinkama reguliavimo 
institucija;

Or. fr

Pakeitimas 22
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) reguliavimo institucijos, siekdamos 
nustatyti, ar pagal viešųjų paslaugų 
sutartį teikiamos paslaugos kokybei turi 
poveikį paslauga, teikiama laisvos 
prieigos sąlygomis tame pačiame tinkle, 
turėtų visų pirma atsižvelgti į transporto 
tinklų poveikį, persėdimo galimybes ir 
punktualumą;

Or. fr

Pakeitimas 23
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant padidinti keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugų patrauklumą, 
valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos reikalauti, kad keleivių vežimo

(19) siekiant padidinti keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugų patrauklumą, 
valstybėms narėms turės reikalauti, kad 
keleivių vežimo paslaugas teikiančios 
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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;

geležinkelio įmonės dalyvautų bendroje 
informacijos teikimo ir integruotojo bilietų 
pardavimo sistemoje, kurioje platintų 
bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir teiktų 
rezervavimo paslaugas. Sukūrus šią
sistemą, reikės užtikrinti, kad ji būtų 
sąveiki ir galėtų būti integruota į kitas 
nacionalines ar Europos sistemas ir kad
dėl jos neatsirastų rinkos iškraipymų ar 
geležinkelio įmonių diskriminacijos;

Or. fr

Pakeitimas 24
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2012/34/ES
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„2) 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“;

Or. fr
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Pakeitimas 25
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2012/34/ES
3 straipsnio 31 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įrašomas toks naujas 31 punktas: Išbraukta.
31) „vertikaliosios integracijos įmonė –
įmonė, kurioje:
– viena ar kelios geležinkelio įmonės 
nuosavybės teise visiškai ar iš dalies 
priklauso tai pačiai įmonei 
(patronuojančiajai bendrovei) kaip ir 
infrastruktūros valdytojas, arba
– infrastruktūros valdytojas nuosavybės 
teise visiškai ar iš dalies priklauso vienai 
ar kelioms geležinkelio įmonėms, arba
– viena ar kelios geležinkelio įmonės 
nuosavybės teise visiškai ar iš dalies 
priklauso infrastruktūros valdytojui“;

Or. fr

Pakeitimas 26
Jean-Jacob Bicep

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. fr
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Pakeitimas 27
Jean-Jacob Bicep

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
„7 straipsnis
Institucinis infrastruktūros valdytojo 
atskyrimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojas vykdytų visas 
3 straipsnio 2 punkte nurodytas funkcijas 
ir būtų nepriklausomas nuo geležinkelio 
įmonių.
Infrastruktūros valdytojo 
nepriklausomumui užtikrinti valstybės 
narės užtikrina, kad infrastruktūros 
valdytojai būtų nuo bet kokios 
geležinkelio įmonės teisiškai atskirti 
subjektai.
2. Be to, valstybės narės užtikrina, kad tas 
pats juridinis ar fizinis asmuo ar asmenys 
neturėtų teisės:
a) vienu metu tiesiogiai ar netiesiogiai 
kontroliuoti, kaip apibrėžta Tarybos 
Reglamente (EB) Nr. 139/2004, 
geležinkelio įmonę ir infrastruktūros 
valdytoją, turėti su jais susijusių 
finansinių interesų arba jų atžvilgiu 
naudotis bet kokia teise;
b) 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;
c) būti tiek geležinkelio įmonės, tiek 
infrastruktūros valdytojo stebėtojų 
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tarybos, administracinės tarybos arba 
įmonę teisiškai atstovaujančių įstaigų 
nariu;
d) valdyti geležinkelio infrastruktūrą arba 
dalyvauti infrastruktūros valdytojo 
valdymo veikloje ir kartu tiesiogiai ar 
netiesiogiai kontroliuoti geležinkelio 
įmonę, turėti su ja susijusių finansinių 
interesų arba naudotis bet kokia teise jos 
atžvilgiu, arba valdyti geležinkelio įmonę 
ar dalyvauti jos valdymo veikloje ir kartu 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti 
infrastruktūros valdytoją, turėti su juo 
susijusių interesų arba naudotis bet kokia 
teise jo atžvilgiu.
3. Šio straipsnio įgyvendinimo tikslais –
jei 2 dalyje nurodytas asmuo yra valstybė 
narė ar kita viešoji institucija, 
infrastruktūros valdytoją ir geležinkelio 
įmonę 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.
4. 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.
5. 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 
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organizacinio ir sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo nuo geležinkelio 
įmonių teise.“;

Or. fr

Pakeitimas 28
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 29
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 30
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 b straipsnio (naujo) 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūros valdytojo stebėtojų tarybos 
ar valdybos nariai ir aukšto rango 
pareigūnai neturi tiesioginių ar 
netiesioginių interesų, susijusių su kitais 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančiais juridiniais asmenimis, ir 
negauna jokios su jais susijusios tiesioginės 
ar netiesioginės finansinės naudos. Jų 
rezultatais grindžiama atlyginimo dalis 
nepriklauso nuo kitų vertikaliosios 
integracijos įmonę sudarančių ar jos 
kontroliuojamų juridinių asmenų verslo 
rezultatų, o tik nuo infrastruktūros 
valdytojo verslo rezultatų.

Infrastruktūros valdytojo stebėtojų tarybos 
ar valdybos nariai ir aukšto rango 
pareigūnai, taip pat šio infrastruktūros 
valdytojo darbuotojai, turintys prieigą prie 
konfidencialios informacijos, neturi 
tiesioginių ar netiesioginių interesų, 
susijusių su kitais vertikaliosios 
integracijos įmonę sudarančiais juridiniais 
asmenimis, ir negauna jokios su jais 
susijusios tiesioginės ar netiesioginės 
finansinės naudos. Jų rezultatais 
grindžiama atlyginimo dalis nepriklauso 
nuo kitų vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių ar jos kontroliuojamų juridinių 
asmenų verslo rezultatų, o tik nuo 
infrastruktūros valdytojo verslo rezultatų.

Or. cs

Pakeitimas 31
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 32
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 d straipsnio (naujo) 1 dalis
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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 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, geležinkelių sektoriaus 
darbuotojų ir regionų ir vietos institucijų 
atstovai. Koordinavimo komiteto 
posėdžiuose stebėtojo teisėmis kviečiami 
dalyvauti valstybių narių atstovai ir 
atitinkama reguliavimo institucija.

Or. fr

Pakeitimas 33
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 d straipsnio (naujo) 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimo komitetas parengia darbo 
tvarkos taisykles, kurios, visų pirma, apima 
taisykles, susijusias su dalyvavimu 
posėdžiuose ir jų dažnumu (jie turi būti 
rengiami bent kas ketvirtį). Koordinavimo 
komiteto diskusijų ataskaita kasmet 
teikiama infrastruktūros valdytojui, 
valstybei narei, susijusiai reguliavimo 
institucijai ir Komisijai; joje nurodomos 
atitinkamos komiteto narių pozicijos.

Koordinavimo komitetas parengia darbo 
tvarkos taisykles, kurios, visų pirma, apima 
taisykles, susijusias su dalyvavimu 
posėdžiuose ir jų dažnumu (jie turi būti 
rengiami bent kas ketvirtį), taip pat 
reguliarias konsultacijas su krovinių ir 
keleivių vežimo paslaugų vartotojų 
atstovais reglamentuojančias taisykles 
(konsultacijos turi būti rengiamos bent 
vieną kartą per metus). Koordinavimo 
komiteto diskusijų ataskaita kasmet 
teikiama infrastruktūros valdytojui, 
valstybei narei, susijusiai reguliavimo 
institucijai ir Komisijai; joje nurodomos 
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atitinkamos komiteto narių pozicijos.

Or. cs

Pakeitimas 34
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 e straipsnio (naujo) 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti priemones, kuriomis, 
visų pirma siekdama užtikrinti 
lyginamosios analizės nuoseklumą, 
nustatytų bendrus tinklo veiklos principus 
bei praktiką ir bendradarbiaujant tinkle 
taikytinas procedūras. Tos priemonės 
priimamos įgyvendinimo aktu pagal 
62 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
procedūrą.“;

Prireikus Komisija gali parengti 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
pasiūlymus, kurių tikslas – pagerinti 
infrastruktūros valdytojų, priklausančių 
tinklui, tarpusavio bendradarbiavimą.

Or. fr

Pakeitimas 35
Jean-Jacob Bicep

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali apriboti 10 straipsnio 
2 dalyje numatytą teisę teikti keleivių 
vežimo paslaugas tarp konkrečios 
išvykimo vietos ir konkrečios paskirties 
vietos, kai tam pačiam ar alternatyviam 
maršrutui taikoma viena ar kelios viešųjų 
paslaugų sutartys, jei naudojantis tokia 
teise kiltų pavojus konkrečios viešųjų 

Valstybės narės gali apriboti 10 straipsnio 
2 dalyje numatytą teisę teikti keleivių 
vežimo paslaugas tarp konkrečios 
išvykimo vietos ir konkrečios paskirties 
vietos, kai tam pačiam ar alternatyviam 
maršrutui taikoma viena ar kelios viešųjų 
paslaugų sutartys, jei naudojantis tokia 
teise kiltų pavojus konkrečios viešųjų 
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paslaugų sutarties ar sutarčių ekonominei 
pusiausvyrai.“;

paslaugų sutarties ar sutarčių ekonominei 
pusiausvyrai arba dėl to suprastėtų 
teikiamos paslaugos kokybė.“;

Or. fr

Pakeitimas 36
Jean-Jacob Bicep

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 
analizę ir savo sprendimą grindžia iš 
anksto nustatytais kriterijais, 
atsižvelgdama (-os) į bendrą paslaugų, 
teikiamų laisvos prieigos sąlygomis, 
poveikį. 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. fr

Pakeitimas 37
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2012/34/ES
13 a straipsnio 1 dalis
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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.
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.

Nepažeisdamos Reglamento (EB) 
Nr. 1371/2007 ir Direktyvos 2010/40/ES, 
valstybės narės reikalauja, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugas, ne 
vėliau kaip po vienų metų nuo šios 
direktyvos priėmimo 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. Kai tokia 
sistema sukuriama, valstybės narės 
užtikrina, kad ji būtų sąveiki ir galėtų būti 
integruota į kitas nacionalines ar Europos 
sistemas ir 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. fr

Pakeitimas 38
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
56 straipsnio 1 dalies h ir i punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. 56 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiais punktais:
„h) planuotų techninės priežiūros darbų;
i) neplanuotų techninės priežiūros darbų;

Or. fr
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Pakeitimas 39
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 b punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. 56 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„Nedarant poveikio nacionalinių 
konkurencijos valdžios institucijų 
įgaliojimams užtikrinti geležinkelių 
paslaugų rinkos konkurencingumą, 
reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurencijos padėtį geležinkelių 
paslaugų rinkoje ir ji savo iniciatyva 
kontroliuoja ypač 1 dalies a–i punktuose
nurodytus aspektus, kad išvengtų
pareiškėjų diskriminacijos. Visų pirma, 
ji tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra 
diskriminacinių sąlygų ir ar 
infrastruktūros valdytojui nesuteikta 
tokia veiksmų laisvė, kurią turėdamas 
jis galėtų diskriminuoti pareiškėjus.
Viešojo keleivių vežimo geležinkeliais 
klausimais reguliavimo institucija turi 
visų pirma savo iniciatyva užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Reglamento (EB) 
1370/2007 reikalavimų – reikia atsižvelgti 
į šios direktyvos 10 straipsnyje nurodytas 
paslaugas.

Or. fr

Pakeitimas 40
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 c punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
56 straipsnio 6 dalis



PE519.489v01-00 20/24 AM\1002920LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8c. 56 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:
„Reguliavimo institucija užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojo nustatyti 
mokesčiai atitiktų IV skyriaus 2 punktą
ir būtų nediskriminuojantys.
Reguliavimo institucija taip pat užtikrina, 
kad infrastruktūros valdytojo, geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorių arba 
geležinkelio įmonių nustatyti mokesčiai už 
prieigą, įskaitant kelių prieigą, prieigą 
prie keleivių stočių, atitinkamų pastatų ir 
kitų įrenginių, įskaitant kelionių 
informaciją skelbiančius prietaisus, būtų 
nediskriminuojantys. Siekiant užtikrinti, 
kad tai būtų įgyvendinta, apie bet kokius 
šioje dalyje nurodytų mokesčių struktūros 
ar dydžio pakeitimus būtina pranešti 
reguliavimo institucijai ne vėliau kaip 
likus dviem mėnesiams iki datos, kada 
numatoma pradėti taikyti mokesčius. Ne 
vėliau kaip likus mėnesiui iki numatytos 
taikymo datos reguliavimo institucija turi 
teisę paprašyti sumažinti arba padidinti 
mokesčių dydį, kurį planuojama taikyti, 
nukelti šio pakeitimo taikymo datą arba jį 
panaikinti. Pareiškėjai ir infrastruktūros 
valdytojas dėl infrastruktūros mokesčių 
dydžio gali derėtis tik tuo atveju, jei tas 
derybas prižiūri reguliavimo institucija. 
Reguliavimo institucija įsikiša, jeigu tos 
derybos gali prieštarauti šio skyriaus 
reikalavimams.
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Or. fr

Pakeitimas 41
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 d punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
56 straipsnio 9 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8d. 56 straipsnio 9 dalies trečia pastraipa 
pakeičiama taip:
„Jeigu pateikiamas skundas dėl 
atsisakymo skirti infrastruktūros 
pajėgumo arba dėl sąlygų, kuriomis 
buvo pasiūlyta skirti pajėgumą, 
reguliavimo institucija arba patvirtina, 
kad infrastruktūros valdytojo 
sprendimas turi likti nepakeistas, arba 
pareikalauja, kad šis sprendimas būtų 
pakeistas pagal jos pateiktus 
nurodymus, ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo skundo gavimo dienos.
Infrastruktūros valdytojas ištaiso padėtį 
kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau 
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kaip per mėnesį nuo pranešimo apie 
reguliavimo institucijos prašymą gavimo 
dienos.“

Or. fr

Pakeitimas 42
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 e punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
56 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8e. 56 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:
„Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucijų priimtiems 
sprendimams būtų taikoma teisinė 
kontrolė. Pateikus skundą reguliavimo 
institucijos sprendimo vykdymas gali 
būti sustabdytas, tik jei reguliavimo 
institucijos sprendimo tiesioginis poveikis 
gali sukelti skundą pateikusiam 
asmeniui nepataisomą ar akivaizdžiai per 
didelę žalą arba jei sprendimas nesusijęs 
su šios direktyvos 56 straipsnio 6 dalimi ar 
9 dalimi. Šia nuostata nedaromas 
poveikis skundą nagrinėjančio teismo 
įgaliojimams, suteiktiems pagal 
konstitucinę teisę, kai taikytina.“

Or. fr

Pakeitimas 43
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 f punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
57 straipsnio 9 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8f. 57 straipsnis papildomas šia nauja 9a 
dalimi:
„Jei, pareiškėjo nuomone, infrastruktūros 
valdytojo (-ų) arba institucijų, atsakingų 
už esmines funkcijas, priimti sprendimai 
kenkia tarpvalstybinių paslaugų plėtrai, 
jis gali tiesiogiai tinklui pateikti 
reguliavimo nuomonės prašymą. Šis 
prašymas yra sykiu prašymas reguliavimo 
institucijai ar kitoms nacionalinėms 
institucijoms priimti sprendimą.
Prireikus tinklas prašo infrastruktūros 
valdytojo ar institucijų, atsakingų už 
esmines funkcijas, ir bet kokiu atveju 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų pateikti reikiamą informaciją 
pagal 57 straipsnio 4 dalyje aprašytą 
tvarką. Tada tinklas pateikia neprivalomą 
nuomonę, kurios tikslas – palengvinti 
minėtąsias paslaugas, o ne pakenkti joms. 
Ši nuomonė perduodama atitinkamoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
ir pareiškėjui ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. 
Atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos, prieš priimdamos sprendimus, 
atsižvelgia į tinklo nuomonę ne vėliau 
kaip per vieną mėnesį nuo tinklo 
nuomonės gavimo dienos; jos raštu 
pagrindžia pareiškėjui bet kokius 
nukrypimus nuo šios nuomonės.

Or. fr

Pakeitimas 44
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 g punktas (naujas)
Direktyva 2012/34/ES
57 straipsnio 9 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8g. 57 straipsnis papildomas šia nauja 9b 
dalimi:
„Ne vėliau kaip per vienus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos Europos 
Komisija patvirtina teisėkūros procedūra 
priimamą teisėkūros pasiūlymą, kad būtų 
sukurtas reguliavimo institucijų tinklas ir 
jam suteiktas teisinis subjektiškumas“.

Or. fr

Pakeitimas 45
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. Per tris mėnesius 
nuo direktyvos įsigaliojimo dienos 
pateikiamas jos konsoliduotas su 
Direktyva 2012/34/ES, kurią ji iš dalies 
keičia, tekstas.

Or. fr


