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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymus mažinant biurokratiją ir 
palengvinant patekimą į rinką didinti Europos geležinkelių transporto kokybę ir 
veiksmingumą ir taip prisidėti prie geležinkelių vidaus rinkos kūrimo. Vis dėlto per išsamias 
konsultacijas suinteresuotosios šalys regionuose, pavyzdžiui, regionų transporto asociacijos, 
ne kartą išsakė kritiką, kad dažnai esminiais teisės aktų pakeitimais arba jų išdėstymu nauja 
redakcija neprisidedama prie stabilios ir patikimos teisinės sistemos.
Komisijos pasiūlyme dėl griežto infrastruktūros ir vežimo paslaugų atskyrimo 
neatsižvelgiama į ypatingą daugybės mažųjų ir vidutinių geležinkelio infrastruktūros sistemų 
(pavyzdžiui, vietinių geležinkelių, istorinių geležinkelių, siaurųjų geležinkelių, uosto ir 
kasybos geležinkelių) padėtį – tokios įmonės dažniausiai būna integruotos, tačiau Europos 
geležinkelių rinkos veikimui strategiškai nėra svarbios. Dėl griežto atskyrimo šioms įmonėms, 
kuriose dirba dažniausiai mažiau kaip 50 darbuotojų, jau vien dėl būtino personalo struktūrų 
sudvigubinimo labai padidėtų organizacinės ir eksploatacinės sąnaudos. Atsižvelgiant į 
dažniausiai nestabilią ekonominę geležinkelio infrastruktūros sistemų padėtį regionuose 
tokioms įmonėms kiltų išlikimo pavojus. 
Nuomonės referentas palankiai vertina infrastruktūros valdytojų sustiprinimą ir koordinavimo 
komitetų, kaip sustiprintų infrastruktūros valdytojų veiklai stebėti, įsteigimą, užtikrinant, kad 
vietos valdžios institucijos būtų įtraukiamos sistemingai, o ne tik „jei taikoma“. Sustiprinus 
infrastruktūros valdytojus taip pat turi būti užtikrinama, kad infrastruktūros valdytojas 
paskirtų kompetentingą vieno langelio principu veikiantį asmenį, atsakingą už ryšius su vietos 
ir regionų valdžios institucijomis. 
Nuomonės referentas taip pat palaiko Komisijos pasiūlymą dėl infrastruktūros valdytojų 
bendradarbiavimo europiniame tinkle siekiant įgyvendinti transeuropinį transporto tinklą, nes 
tai būtina norint išspręsti tarpvalstybinio transporto problemas.
Nuomonės referentas taip pat pritaria reguliavimo institucijų įgaliojimų sustiprinimui. Vis 
dėlto vietos ir regionų valdžios institucijoms reikalingas tinkamas terminas prašymui dėl 
pavojaus tam tikros paslaugos ekonominei pusiausvyrai įvertinimo patikrinimo.
Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą, kad infrastruktūros valdytojo pajamos turi 
būti naudojamos tik jo verslui. Galimybė mokėti dividendus išlieka, tačiau turi būti 
reguliuojamas jų dydis. Dividendų mokėjimas, prilygstantis veiklos rezultatų perdavimui, 
turėtų būti neleistinas. Nėra proporcinga remiantis tik įtarimu, kad pažeidžiamos taisyklės, jau 
taikyti sankcijas ir apriboti teises patekti į rinką. Taikant sankcijas tik kilus įtarimui įmonė 
būtų nubaudžiama prevenciškai, o tai galų gale pakenktų konkurencijai. Draudimu 
infrastruktūros valdytojams ir transporto įmonėms susijusiose įmonėse keistis 
vadovaujančiaisiais darbuotojais įmonės ir jų darbuotojai taip pat neproporcingai suvaržomi. 
Be to, tai būtų ir nepraktiška, nes būtų prarandama didelė praktinė ir ilgametė profesinė 
patirtis.
Regionuose dažnai pasitaiko problemų koordinuojant bilietų sistemas tarp geležinkelio 
įmonių ir kompetentingų vietos valdžios institucijų, visų pirma rinkoje įsitvirtinusių 
geležinkelio įmonių valdomose stotyse. Suderinta bilietų sistema į konkurenciją orientuotoje 
rinkoje prisidedama prie rinkos atvėrimo. Pareiga dalyvauti nacionalinėje informavimo 
sistemoje gali padidinti viešojo transporto patrauklumą, todėl šioje sistemoje turi dalyvauti 
vietos ir regionų valdžios institucijos.
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PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atskyrimo prievolė netaikoma 
nedidelėms vertikaliosios integracijos 
įmonėms, atitinkančioms toliau nurodytus 
kriterijus:
– įmonė savo integruota forma jau veikė 
2013 m. sausio 1 d.;
– tinklas, kurį įmonė prižiūri, yra ne 
didesnis kaip 350 km, ir
– įmonėje dirba darbuotojų, kurie tuo pat 
metu atlieka infrastruktūros valdytojo ir 
vežimo veiklos funkcijas.

Or. de

Pagrindimas

ES yra daugiau kaip 100 geležinkelio įmonių, kurios atitinka pirmiau išvardytus kriterijus, 
tačiau nėra strategiškai svarbios Europos geležinkelių rinkos veikimui. Griežtas atskyrimas 
nepadarytų poveikio šių įmonių traukinių linijų paklausai, tačiau dėl to labai padidėtų jų 
veiklos išlaidos – gali kilti grėsmė netgi ekonominiam šių įmonių išlikimui, o kartu – apskritai 
geležinkelių transportui regione.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei vertikaliosios integracijos įmonės 
vykdo konkrečius investicinius projektus, 
kaip nustatyta šios direktyvos 
32 straipsnio 3 dalyje, ir šios jų paslaugos 
tiesiogiai konkuruoja su kitomis 
transporto rūšimis, 7 straipsnis ir 7a–7c 
straipsniai joms netaikomi.

Or. de

Pagrindimas

Konkretiems investiciniams projektams, kurie būna pelningi tik labai ilgu laikotarpiu, 7
straipsnis ir 7a–7c straipsniai turėtų būti netaikomi.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Infrastruktūros valdytojo pajamos negali 
būti naudojamos kitiems vertikaliosios 
integracijos įmonę sudarantiems 
juridiniams asmenims finansuoti; iš jų gali 
būti finansuojamas tik infrastruktūros 
valdytojo verslas ir mokami dividendai 
pagrindiniam vertikaliosios integracijos 
įmonės savininkui. Infrastruktūros 
valdytojas negali teikti paskolų jokiems 
kitiems vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarantiems juridiniams asmenims ir joks 
kitas vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarantis juridinis asmuo negali teikti 
paskolų infrastruktūros valdytojui. Visos 
kitų juridinių asmenų infrastruktūros 
valdytojui siūlomos paslaugos grindžiamos 
sutartimis ir už jas atsiskaitoma rinkos 
kainomis. Infrastruktūros valdytojui 
priskiriamas įsiskolinimas aiškiai 
atskiriamas nuo kitiems vertikaliosios 

3. Infrastruktūros valdytojo pajamos negali 
būti naudojamos kitiems vertikaliosios 
integracijos įmonę sudarantiems 
juridiniams asmenims finansuoti; iš jų gali 
būti finansuojamas tik infrastruktūros 
valdytojo verslas ir mokami tinkami 
dividendai pagrindiniam vertikaliosios 
integracijos įmonės savininkui. Viso pelno 
ar veiklos rezultatų perdavimas 
neleistinas. Infrastruktūros valdytojas 
negali teikti paskolų jokiems kitiems 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarantiems juridiniams asmenims ir joks 
kitas vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarantis juridinis asmuo negali teikti 
paskolų infrastruktūros valdytojui. Visos 
kitų juridinių asmenų infrastruktūros 
valdytojui siūlomos paslaugos grindžiamos 
sutartimis ir už jas atsiskaitoma rinkos 
kainomis. Infrastruktūros valdytojui 
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integracijos įmonę sudarantiems 
juridiniams asmenims priskiriamo 
įsiskolinimo, ir šie įsiskolinimai tvarkomi 
atskirai. Infrastruktūros valdytojo ir kitų 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių juridinių asmenų apskaita 
vedama taip, kad būtų užtikrintas šių 
nuostatų vykdymas ir sudarytos sąlygos 
atskirti infrastruktūros valdytojo ir kitų 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių juridinių asmenų finansines 
procedūras.

priskiriamas įsiskolinimas aiškiai 
atskiriamas nuo kitiems vertikaliosios 
integracijos įmonę sudarantiems 
juridiniams asmenims priskiriamo 
įsiskolinimo, ir šie įsiskolinimai tvarkomi 
atskirai. Infrastruktūros valdytojo ir kitų 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių juridinių asmenų apskaita 
vedama taip, kad būtų užtikrintas šių 
nuostatų vykdymas ir sudarytos sąlygos 
atskirti infrastruktūros valdytojo ir kitų 
vertikaliosios integracijos įmonę 
sudarančių juridinių asmenų finansines 
procedūras.

Or. de

Pagrindimas

Draudimas perduoti pelną tekste turėtų būti dar aiškesnis. Galimybė mokėti dividendus 
išlieka, tačiau turi būti reguliuojamas jų dydis. Dividendų mokėjimas, prilygstantis veiklos 
rezultatų perdavimui, turėtų būti neleistinas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7b straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Infrastruktūros valdytojas turi stebėtojų 
tarybą, kurią sudaro pagrindinių 
vertikaliosios integracijos įmonės 
savininkų atstovai.

3. Infrastruktūros valdytojas turi stebėtojų 
tarybą, kurią sudaro pagrindinių 
vertikaliosios integracijos įmonės 
savininkų atstovai ir kompetentingų vietos 
ir regionų valdžios institucijų atstovai, jei 
joms ten dar nėra atstovaujama.

Or. de

Pagrindimas

Vietos ir regionų valdžios institucijos yra svarbios geležinkelių sistemos dalyvės, todėl jas 
reikia įtraukti į infrastruktūros valdytojo, kuriam paprastai priklauso monopolis, sprendimus 
priimančius ir kontroliuojančius valdymo organus. Vietos valdžios institucijos yra 
infrastruktūros valdytojų ir galutinių klientų jungiamoji grandis, nes gerai žino jų poreikius.
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Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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 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.

5. 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 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. Tačiau susiję 
darbuotojai remiantis įprasta komercinės 
teisės praktika yra įpareigojami saugoti iš 
savo ankstesnės veiklos žinomas 
komercines paslaptis.

Or. de

Pagrindimas

Nėra proporcinga ir konstitucinės teisės požiūriu abejotina tokiu mastu suvaržyti bendrovių 
grupės darbuotojų vidaus judumą. Pakanka nustatyti laukimo laikotarpius ir kitus 
informacijos perdavimo suvaržymus, siekiant užkirsti kelią neskelbtinos informacijos plitimui 
tarp patronuojamųjų bendrovių. Kitaip dėl to bus prarandama praktinė ir profesinė patirtis.
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Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija turi teisę reikalauti, kad 
valstybė narė, kurioje įsteigta vertikaliosios 
integracijos įmonė, iki pagrįsto termino 
pateiktų visą reikiamą informaciją. 
Komisija konsultuojasi su atitinkama 
reguliavimo institucija ar institucijomis ir, 
jei reikia, su 57 straipsnyje nurodytu 
reguliavimo institucijų tinklu.

2. Komisija turi teisę reikalauti, kad 
valstybė narė, kurioje įsteigta vertikaliosios 
integracijos įmonė, iki pagrįsto termino 
pateiktų visą reikiamą informaciją. 
Komisija konsultuojasi su atitinkama 
reguliavimo institucija ar institucijomis, 
atitinkamai kompetentingomis valdžios 
institucijomis ir 57 straipsnyje nurodytu 
reguliavimo institucijų tinklu.

Or. de

Pagrindimas

Laikantis subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į tikrąjį geležinkelių sistemos pobūdį būtina 
įtraukti vietos lygmenį.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7 c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali apriboti 10 
straipsnyje numatytas prieigos prie 
infrastruktūros teises geležinkelio 
įmonėms, sudarančioms vertikaliosios 
integracijos įmonę, kuriai priklauso 
atitinkamas infrastruktūros valdytojas, jei 
Komisija informuoja valstybes nares, kad 
pagal 1 dalį nepateiktas joks prašymas, 
arba jei prašymą dar turi išnagrinėti 
Komisija, arba jei 62 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka ji nusprendžia, kad:

Išbraukta.

a) negauta tinkamų atsakymų į Komisijos 
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prašymą pateikti informaciją pagal 2 dalį 
arba
b) atitinkamas infrastruktūros valdytojas 
nevykdo 7a ir 7b straipsniuose nustatytų 
reikalavimų, arba
c) valstybėje narėje, kurioje įsteigtas 
atitinkamas infrastruktūros valdytojas, 
vykdant 7a ir 7b straipsniuose nustatytus 
reikalavimus nepakankamai užtikrinama, 
kad visoms geležinkelio įmonėms būtų 
sudarytos vienodos veiklos sąlygos ir kad 
nebūtų iškreipiama konkurencija .

Or. de

Pagrindimas

Jei nebuvo pateiktas prašymas dėl nepriklausomumo arba Komisija dar nepriėmė sprendimo 
dėl tokio prašymo, dar neturėtų – kaip įprasta teisinių santykių srityje – būti taikomos 
sankcijos. Nėra proporcinga remtis tik įtarimu, kad pažeidžiamos taisyklės. Neturint visos 
informacijos pakanka imtis įprastai per pažeidimo nagrinėjimo procedūrą taikomų 
priemonių. Taikant sankcijas tik kilus įtarimui įmonė būtų nubaudžiama prevenciškai, o tai 
galų gale pakenktų konkurencijai.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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 

1. 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 atitinkamų regionų ir vietos 
institucijų atstovai. Koordinavimo 
komiteto posėdžiuose stebėtojo teisėmis 
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kviečiami dalyvauti valstybių narių 
atstovai ir atitinkama reguliavimo 
institucija.

kviečiami dalyvauti valstybių narių 
atstovai ir atitinkama reguliavimo 
institucija.

Or. de

Pagrindimas

Regionų ir vietos valdžios institucijos yra svarbios transporto politikos veikėjos ir todėl turi 
būti sistemingai įtraukiamos, o ne „jei taikoma“. Todėl jų atstovai turi priklausyti 
koordinavimo komitetui.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Infrastruktūros valdytojas iš savo 
narių paskiria atstovą, atsakingą už ryšius 
su vietos ir regionų valdžios 
institucijomis. Šis atstovas turi gebėti per 
penkias dienas infrastruktūros valdytojo 
vardu atsakyti į vietos ar regiono valdžios 
institucijos paklausimus.

Or. de

Pagrindimas

Sustiprinus infrastruktūros valdytojų kompetencijos sritis jiems turi tekti didesnė atsakomybė 
tarptautiniu lygmeniu per infrastruktūros valdytojų tinklą bei vietos lygmeniu. Turi būti 
taikomas vieno langelio principas, siekiant greitai atsakyti į vietos ar regiono valdžios 
institucijos paklausimus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2012/34/ES
7e straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai dalyvautų tinklo 
veikloje ir bendradarbiautų tinkle siekdami 
plėtoti Sąjungos geležinkelių infrastruktūrą 
ir, visų pirma, siekdami užtikrinti savalaikį 
ir efektyvų transeuropinio transporto 
tinklo, įskaitant pagrindinius tinklo 
koridorius, krovinių vežimo geležinkeliais 
koridorius pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 913/2010 ir Sprendime 2012/88/ES 
nustatytą Europos geležinkelių eismo 
valdymo sistemos (angl. santrumpa 
ERTMS) diegimo planą, įgyvendinimą.

1. Valstybės narės per dvejus metus nuo 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę pareikalauja, kad infrastruktūros 
valdytojai dalyvautų tinklo veikloje ir 
bendradarbiautų tinkle siekdami plėtoti 
Sąjungos geležinkelių infrastruktūrą ir, 
visų pirma, siekdami užtikrinti savalaikį ir 
efektyvų transeuropinio transporto tinklo, 
įskaitant pagrindinius tinklo koridorius, 
krovinių vežimo geležinkeliais koridorius 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 913/2010 ir 
Sprendime 2012/88/ES nustatytą Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemos 
(angl. santrumpa ERTMS) diegimo planą, 
įgyvendinimą bei tarpvalstybinio regionų 
bendradarbiavimo geležinkelių sektoriuje 
veiksmingumą.

Or. de

Pagrindimas

Europos infrastruktūros valdytojų tinklas suteikia galimybę tarpvalstybinio transporto 
problemas spręsti tinkamu lygmeniu. Į tai turi būti įtrauktos vietos valdžios institucijos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto d papunktis
Direktyva 2012/34/ES
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos 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 

„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 du 
mėnesius nuo 38 straipsnio 4 dalyje 
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informacijos apie ketinamą teikti keleivių 
vežimo paslaugą pateikimo:

nurodyto informacijos apie ketinamą teikti 
keleivių vežimo paslaugą pateikimo:

Or. de

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. Nepažeisdamos Reglamento (EB) 
Nr. 1371/2007 ir Direktyvos 2010/40/ES, 
valstybės narės reikalauja, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugas, 
dalyvautų bendroje informacijos teikimo ir 
integruotojo bilietų pardavimo sistemoje, 
kurioje platintų bilietus, tęstinės kelionės 
bilietus ir teiktų rezervavimo paslaugas, 
arba gali nuspręsti įgalioti kompetentingas 
valdžios institucijas sukurti tokią sistemą.
Kuriant tokią sistemą, 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. Vietos ir 
regionų valdžios institucijų atstovai yra 
šio juridinio asmens ar asociacijos dalis ir 
dalyvauja priimant visus jo ar jos 
sprendimus.

Or. de

Pagrindimas

Regionuose dažnai iškyla problemų dėl bilietų sistemų rinkoje įsitvirtinusių geležinkelio 
įmonių valdomose stotyse. Regionų tikslas – suderinti bilietų sistemą į konkurenciją 
orientuotoje rinkoje. Pareiga dalyvauti nacionalinėje informavimo sistemoje gali padidinti 
viešojo transporto patrauklumą, todėl vietos valdžios institucijos turi dalyvauti šios sistemos 
valdymo organuose.
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„4. Jei pareiškėjas ketina prašyti skirti 
infrastruktūros pajėgumų, kad galėtų teikti 
keleivių vežimo paslaugas, jis likus ne 
mažiau kaip 12 mėnesių iki tarnybinio 
traukinių tvarkaraščio, su kuriuo susijęs 
prašymas skirti pajėgumų, įsigaliojimo 
dienos apie tai informuoja infrastruktūros 
valdytoją ir susijusias reguliavimo 
institucijas. Kad atitinkamos reguliavimo 
institucijos galėtų įvertinti galimą 
ekonominį poveikį esamoms viešųjų 
paslaugų sutartims, jos užtikrina, kad apie 
tai nedelsiant ir ne vėliau kaip per penkias 
dienas būtų informuojamos 
kompetentingos valdžios institucijos, 
kurios paskyrė tuo maršrutu teikti viešųjų 
paslaugų sutartyje apibrėžtą keleivių 
vežimo geležinkeliais paslaugą, kitos 
susijusios kompetentingos valdžios 
institucijos, turinčios teisę apriboti prieigą 
pagal 11 straipsnį ir geležinkelio įmonės, 
vykdančios viešųjų paslaugų sutartį tos 
keleivių vežimo paslaugos maršrute.“

Or. de


