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Pakeitimas128
Gilles Pargneaux

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 14 straipsnį ir į 
Protokolą Nr. 26 dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų;

Or. fr

Pakeitimas 129
Debora Serracchiani

Teisėkūros rezoliucijos projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją;

Or. en

Pakeitimas 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Teisėkūros rezoliucijos projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

Aa. kadangi nacionalinė reguliavimo 
institucija turi būti nepriklausoma 
reguliavimo institucija, kuri turėtų veikti 
savo iniciatyva, turėtų atlikti tyrimus, 
teikti nuomones, priimti sprendimus, 
siekiant užtikrinti atvirą rinką be kliūčių, 
kurioje būtų laisva ir neiškraipyta 
konkurencija;
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Or. fr

Pakeitimas 131
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 
91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių 
plėtros9, 1995 m. birželio 19 d. Tarybos 
direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio 
įmonių licencijavimo10 ir 2001 m. vasario 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių 
infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, 
mokesčių už naudojimąsi geležinkelių 
infrastruktūra ėmimo 11 buvo keletą kartų 
iš esmės keičiamos 2004 ir 2007 m. 
Kadangi pakeitimų reikia daugiau ir 
atsižvelgiant į tai, kad šios teisinės 
nuostatos susijusios, dėl aiškumo 
direktyvos turėtų būti išdėstytos nauja 
redakcija ir sujungtos į vieną teisės aktą.

(1) 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 
91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių 
plėtros9, 1995 m. birželio 19 d. Tarybos 
direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio 
įmonių licencijavimo10 ir 2001 m. vasario 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių 
infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, 
mokesčių už naudojimąsi geležinkelių 
infrastruktūra ėmimo 11 buvo keletą kartų 
iš esmės keičiamos 2004 ir 2007 m. 
Kadangi pakeitimų reikia daugiau ir 
atsižvelgiant į tai, kad šios teisinės 
nuostatos susijusios, dėl aiškumo 
direktyvos turėtų būti išdėstytos nauja 
redakcija ir sujungtos į vieną teisės aktą,
sugriežtinant saugos nuostatas ir 
sustiprinant geležinkelio paslaugų
patikimumą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad būtina sukurti naujas sąsajas tarp galiojančių direktyvų siekiant 
sugriežtinti pagrindines nuostatas, kad būtų pagerintos geležinkelio paslaugos bei padidintas
jų patikimumas bei saugumas visų klientų labui.

Pakeitimas 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Glaudesnis Sąjungos transporto 
sektoriaus sujungimas yra pagrindinė 
vidaus rinkos sukūrimo sudedamoji dalis, 
o geležinkeliai yra gyvybiškai svarbi 
Sąjungos transporto sektoriaus dalis 
siekiant subalansuoto mobilumo tikslų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 133
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Glaudesnis Sąjungos transporto 
sektoriaus sujungimas yra pagrindinė 
vidaus rinkos sukūrimo sudedamoji dalis, 
o geležinkeliai yra gyvybiškai svarbi 
Sąjungos transporto sektoriaus dalis 
siekiant subalansuoto mobilumo tikslų.

(2) Glaudesnis Sąjungos transporto 
sektoriaus sujungimas yra pagrindinė 
vidaus rinkos sudedamoji dalis, o 
geležinkeliai yra gyvybiškai svarbi 
Sąjungos transporto sektoriaus dalis 
siekiant subalansuoto mobilumo tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė dėl vidaus rinkos sukūrimo yra nereikalinga: Sutartyje jau numatyta, kad 
transporto politika, kaip ir kitos, yra vidaus rinkos dalis. 

Pakeitimas 134
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pirmąjį geležinkelių sektoriaus teisės 
aktų rinkinį sudarančios direktyvos 
neužkirto kelio didelei geležinkelių 
infrastruktūros mokesčių struktūros ir 
dydžio bei pajėgumų paskirstymo formos 
ir trukmės įvairovei.

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros mokesčiai ir jų apskaičiavimo būdai visoje ES vis dar ženkliai skiriasi. Ta pati 
problema aktuali kalbant apie traukinių linijų paskirstymą ir energijos traukos srovei 
užtikrinti įsigijimą. Galiojantys teisės aktai turi būti toliau tobulinami, siekiant labiau 
suderinti apmokestinimo sistemas, užtikrinti didesnį skaidrumą ir suteikti paskatų gerinti 
tinklo veiklą. Energijos tiekimo sąlygos turėtų būti skaidresnės, energijos traukos srovei 
užtikrinti kainos turėtų būti vienodos visiems konkurentams.

Pakeitimas 135
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nediskriminacinę prieigą prie geležinkelių 
infrastruktūros, kartu skatinant 
investicijas ir paslaugų teikimo išlaidų 
veiksmingumą, Europos Parlamentas 
prašo Komisijos pasiūlyti naują teisės 
aktą, kuriuo būtų atsižvelgiama į Europos 
Teisingumo Teismo sprendimą dėl 
pažeidimų nagrinėjimo procedūrų, ne 
vėliau kaip po šešių mėnesių po šio 
sprendimo priėmimo. Šiomis taisyklėmis 
taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti, 
kad nebūtų pernelyg didelio kryžminio 
infrastruktūros ir eksploatavimo veiklos 
subsidijavimo.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimo pasiūlymu primenama, kad Europos Komisija ir visi dalyviai turės atsižvelgti į 
ETT jurisprudenciją ir pritaikyti teisės aktus, atsižvelgdami į jo sprendimus.

Pakeitimas 136
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Geležinkelių sektoriaus dalis 
transporto sistemoje per pastarąjį 
dešimtmetį nepadidėjo, nors to buvo 
siekiama pagal 2010 m. geležinkelių 
sektoriaus teisės aktų rinkinį, ir tai rodo, 
kad būtina parengti naują teisės akto 
redakciją.

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant pirmąjį geležinkelių teisės aktų rinkinį nepasiekti tikslai, dėl kurių šis rinkinys 
priimtas, ir geležinkelių sektorius dar nėra toks konkurencingas kaip kitų rūšių transportas. 
Pastaraisiais metais geležinkeliais vežamų krovinių dalis sumažėjo, o bendrą Europos 
geležinkelių erdvę, kuri padės sukurti tikrą vidaus rinką, vėluojama kurti.

Pakeitimas 137
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Vis dar nepakankamai investuojama 
į geležinkelių infrastruktūros plėtrą ir 
priežiūrą, kad būtų vystomas sektorius ir 
užtikrinami konkurenciniai gebėjimai.

Or. es
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Pagrindimas

Investicijų trūkumas – tai pagrindinė problema, kuri turi būti sprendžiama vykdant šią 
reformą.

Pakeitimas 138
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) Rinkos sąlygos yra nepakankamai 
skaidrios ir tai neabejotinai trukdo teikti 
konkurencingas geležinkelių transporto 
paslaugas.

Or. es

Pagrindimas

Trūkstant skaidrumo į rinką sunku patekti naujoms įmonėms, dėl kurių sektorius taptų 
konkurencingesnis.

Pakeitimas 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Nemažai prieš valstybes nares 
pradėtų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų 
rodo, kad galiojantys teisės aktai yra 
klaidinantys ir kad būtina patikslinti ir 
patobulinti pirmąjį geležinkelių sektoriaus 
teisės aktų rinkinį.

Or. fr
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Pakeitimas 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Dėl savo fizinių ir techninių savybių 
geležinkelių transportas turi didelį saugos, 
aplinkos apsaugos, transporto 
veiksmingumo ir energijos taupymo 
potencialą. Taigi jam teikiamas 
svarbiausias vaidmuo ES tvaraus 
transporto politikoje turėtų būti laikomas
pagrindine galimybe ES transporto 
politikos srityje pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ ir jos veiksmų plano
tikslus iki 2050 m.

Or. en

Pakeitimas 141
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Veiksminga bendra Europos 
geležinkelių erdvė gali būti sukurta tik 
užtikrinus geležinkelio įmonių atskyrimą 
nuo infrastruktūros valdytojų, laisvą 
patekimą į geležinkelių rinką, taigi ir 
sąžiningą konkurenciją, ir tarpusavio 
sąveiką geležinkelio sektoriuje bei jo 
tvarumą.

Or. en

Pakeitimas 142
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Geležinkelių sistemos veiksmingumas 
turėtų būti pagerintas, norint kad ji taptų 
rinkos, kurioje konkuruoja skirtingos 
transporto rūšys, dalimi, atsižvelgiant į 
specialias geležinkelių ypatybes.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Dėl valstybių narių geležinkelių 
sektoriuje egzistuojančių skirtingų 
socialinių santvarkų iškyla neteisėtos 
konkurencijos tarp naujųjų ir senųjų 
geležinkelių sektoriaus operatorių 
pavojus, todėl reikia suderinti šias 
santvarkas atsižvelgiant į sektoriaus ir
valstybių narių ypatybes.

Or. fr

Pakeitimas 144
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Siekiant išvengti geležinkelio įmonių 
diskriminavimo ir laikytis tinkamo 
mokesčių rinkimo principo bei apskaitos 
atskyrimo reikalavimo, turi būti 
užtikrinama, kad reguliavimo institucijos 
vykdytų teisės aktais nustatytą priežiūrą.

Or. es

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų vykdomos priežiūros trūkumas – vienas veiksnių, trukdančių 
geležinkelių sektoriaus konkurencingumui.

Pakeitimas 145
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Norint sukurti bendrą Europos 
geležinkelių rinką būtinas visiškas 
geležinkelių sistemų suderinamumas 
Europos lygmeniu. Šiam tikslui kuo 
greičiau pasiekti reikia Europos 
geležinkelio agentūrai suteikti 
atitinkamus įgaliojimus ir priemones, 
ypač rengiant bendrijos riedmenų ir 
saugos bei signalų sistemų standartus.

Or. nl

Pakeitimas 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Regionuose, miestuose ir 
priemiesčiuose teikiamoms paslaugoms ir 
tokiai transporto veiklai, kaip šaudyklinių 
traukinių paslaugos Lamanšo tunelyje, 
šios direktyvos nuostatos turėtų būti 
netaikomos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Regionuose, miestuose ir 
priemiesčiuose teikiamoms paslaugoms ir 
tokiai transporto veiklai, kaip šaudyklinių 
traukinių paslaugos Lamanšo tunelyje,
šios direktyvos nuostatos turėtų būti 
netaikomos.

(4) Regionuose, miestuose ir 
priemiesčiuose teikiamoms paslaugoms ir 
transporto veiklai Lamanšo tunelyje šios 
direktyvos nuostatos turėtų būti 
netaikomos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu šaudyklinių traukinių paslaugoms taikomos nuolaidos pradedamos taikyti ir 
kitų transporto priemonių paslaugoms siekiant padėti Lamanšo tuneliui geriau atlikti mainų 
vystymo vaidmenį Bendrijos viduje ir kurti geležinkelių tinklą be apribojimų.

Pakeitimas 148
Brian Simpson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Regionuose, miestuose ir 
priemiesčiuose teikiamoms paslaugoms ir 
tokiai transporto veiklai, kaip šaudyklinių 
traukinių paslaugos Lamanšo tunelyje, šios 
direktyvos nuostatos turėtų būti 
netaikomos. 

(4) Regionuose, miestuose ir 
priemiesčiuose teikiamoms paslaugoms ir 
tokiai transporto veiklai, kaip šaudyklinių 
traukinių paslaugos Lamanšo tunelyje, šios 
direktyvos nuostatos turėtų būti 
netaikomos. Paveldo ir kitų muziejų 
geležinkeliams, naudojantiems savus 
bėgių kelius, šios direktyvos nuostatos taip 
pat turi būti netaikomos.

Or. en

Pakeitimas 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Norėdamos geležinkelių transportą 
padaryti veiksmingą ir sugebantį 
konkuruoti su kitomis transporto rūšimis, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės turėtų nepriklausomo 
operatoriaus, veikiančio pagal komercijos 
dėsnius ir prisitaikančio prie rinkos 
poreikių, statusą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 150
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Naujovių diegimą gerinant 
geležinkelių keleivių ir krovinių vežimo 
paslaugas turėtų užtikrinti nuosekli 
didesnio geležinkelių infrastruktūros 
finansavimo, tinkamo reglamentavimo ir 
laipsniško rinkų atvėrimo, nepakenkiant 
su viešosiomis paslaugomis susijusiems 
įsipareigojimams ir socialiniams 
standartams šiame sektoriuje, koncepcija. 
Perėjimas prie šios transporto rūšies yra 
pagrindinis būsimos ES politikos 
uždavinys.

Or. en

Pakeitimas 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos atskirai ir turėti 
atskirą apskaitą.

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos atskirai ir turėti 
atskirą apskaitą, kaip iš pradžių nustatyta 
Direktyvos EEB 91/440 6 straipsnyje ir 
vėlesniuose daliniuose pakeitimuose, 
padarytuose Direktyva 2001/12/EB.

Teismas turi įvertinti, ar valstybės narės
iki šiol laikėsi ir kokiu mastu laikėsi 
Direktyvos 91/440 EEB ir Direktyvos
2001/12/EB nuostatų, taigi šis teisės aktas
(nauja redakcija) neužkerta kelio 
pradėtoms pažeidimų procedūroms, 
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susijusioms su šių direktyvų 
įgyvendinimu.
Atsižvelgiant į tai, kad nėra vienareikšmio 
ryšio tarp rinkos atvėrimo laipsnio ir
infrastruktūros bei geležinkelių paslaugų 
atskyrimo, šios naujos teisės akto 
redakcijos tikslas yra sukurti atvirą 
prieigą ES geležinkelių tinkle ir 
panaikinti neteisėtas nacionalinio 
lygmens kliūtis. Todėl šia nauja redakcija 
ketinama patikslinti ir padaryti 
veiksmingesnėmis galiojančias nuostatas, 
o ne įvesti naujus reikalavimus šiuo 
klausimu.

Or. en

Pagrindimas

2011 m. kovo mėn. Komisija savo Baltojoje knygoje paskelbė planą dėl tolesnių pasiūlymų dėl 
infrastruktūros valdymo ir geležinkelio paslaugų teikimo atskyrimo. Be to, tikimasi, kad šie 
klausimai bus išaiškinti dabar vykstančių pažeidimų procedūrų prieš 13 valstybių narių metu.

Pakeitimas 152
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos atskirai ir turėti 
atskirą apskaitą.

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos ir turėti atskirą 
apskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Atskiros apskaitos užtikrinimas yra pakankama garantija, kad įvairios veiklos rūšys bus 
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atskirtos nepriklausomai nuo pasirinkto veiklos organizavimo modelio.

Pakeitimas 153
Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos atskirai ir turėti 
atskirą apskaitą.

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos atskirai ir turėti 
atskirą apskaitą. Be to, veiksmingam 
Europos geležinkelių rinkos veikimui 
užtikrinti labai svarbus ir atskiras 
personalo valdymas.

Or. nl

Pagrindimas

Turint omenyje tai, kad infrastruktūros valdytojas turi savarankiškai priimti sprendimus, jis 
turi būti visiškai atsakingas ir už savo personalo valdymą.

Pakeitimas 154
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos atskirai ir turėti 

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti skaidriai valdomos atskirai ir 
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atskirą apskaitą. turėti atskirą apskaitą, kad viešosios lėšos 
negalėtų būti skiriamos kitai komercinei 
veiklai.

Or. es

Pagrindimas

Tai vienintelis būdas veiklą vykdyti skaidriai, kuriant konkurencingesnę ir prieinamesnę 
rinką.

Pakeitimas 155
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje, transporto paslaugų teikimas 
turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos atskirai ir turėti 
atskirą apskaitą.

(6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos 
plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą 
ateityje bei nediskriminacinę prieigą prie 
geležinkelių infrastruktūros, transporto 
paslaugų teikimas aiškiai ir griežtai turėtų 
būti atskirtas nuo infrastruktūros 
eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį 
pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys 
privalo būti valdomos atskirai ir turėti 
atskirą apskaitą.

Or. de

Pakeitimas 156
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Dėl transporto paslaugų teikimo ir 
infrastruktūros valdymo atskyrimo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
užimtumui ir socialinėms geležinkelių 
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sektoriaus darbuotojų sąlygoms. Turėtų 
būti laikomasi socialinių išlygų, kad būtų 
galima išvengti socialinio dempingo ir 
nesąžiningos konkurencijos atsiradus 
naujiems rinkos veikėjams, kurie gali 
nesilaikyti minimalių socialinių 
geležinkelių sektoriaus standartų.

Or. fr

Pagrindimas

Galimi pakeitimai, įgyvendintini siekiant nacionalinę teisę suderinti su pirmojo geležinkelių 
transporto teisės aktų rinkinio nuostatomis neturi neigiamai veikti geležinkelių sektoriaus 
darbuotojų darbo sąlygų.

Pakeitimas 157
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Turi būti užtikrintas griežtas 
infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio 
įmonės apskaitos atskyrimas. Viešosios 
lėšos, skiriamos vienai iš veiklos sričių, 
negali būti perkeliamos į kitą veiklos sritį. 
Šis draudimas turi būti aiškiai nurodytas 
kiekvienos veiklos srities apskaitos 
taisyklėse. Valstybės narės ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina 
veiksmingą šio draudimo taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas didesnis aiškumas viešųjų lėšų srautų tarp infrastruktūros valdytojo ir 
geležinkelio įmonės atžvilgiu.

Pakeitimas 158
Sabine Wils



AM\870642LT.doc 19/189 PE467.166v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Pripažįstant, kad ES yra geležinkelių 
tinklų, kurių vėžės plotis skiriasi nuo 
pagrindinio Europos Sąjungos 
geležinkelių tinklo vėžės pločio, todėl 
technologiniu požiūriu jie yra atskirti nuo 
pagrindinio ES geležinkelių tinklo, o 
kartu susiję su trečiųjų šalių geležinkelių 
tinklais, turi būti išsaugotas šių tinklų 
ekonominis ir socialinis patikimumas, jei 
reikia, taikant specialų režimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į ypatingą valstybių narių, kurių vėžių plotis skiriasi ir kurių 
tinklai beveik išimtinai susiję su trečiųjų šalių geležinkelių tinklais, padėtį.

Pakeitimas 159
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Kad ir koks būtų geležinkelio įmonės 
valdymo modelis, visi geležinkelių 
sektoriaus operatoriai turi laikytis 
egzistuojančių nacionalinių teisės aktų, 
susijusių su socialine ir sveikatos 
apsauga, siekiant išvengti galimo 
socialinio dempingo ir nesąžiningos 
konkurencijos.

Or. fr

Pagrindimas

Konkurencija geležinkelių rinkoje neturėtų sukelti neigiamo poveikio darbo sąlygoms ir 
darbuotojų socialinei apsaugai. Kad ir koks būtų įmonės valdymo modelis, geležinkelių 
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sektoriaus operatoriai turi taikyti egzistuojančius nacionalinius teisės aktus, susijusius su 
socialine ir sveikatos apsauga.

Pakeitimas 160
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Siekiant geležinkelių transportą 
padaryti konkurencingu kelių transporto 
atžvilgiu, reikėtų suvienodinti skirtingas 
nacionalines taisykles, tokias kaip 
geležinkelių eismo saugos taisyklės, 
lydimųjų dokumentų standartizavimas ir 
naudojimas, traukinių formavimo ir 
dokumentacijos taisyklės, traukinio 
valdymo signalų ir ženklinimo 
norminimas, pavojingų krovinių vežimo 
priemonių ir kontrolės standartizavimas ir 
atliekų vežimo vienodas registravimas ir 
kontrolė.

Or. de

Pakeitimas 161
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Turi būti užtikrintas griežtas 
infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio 
įmonės apskaitos atskyrimas. Viešosios 
lėšos, skiriamos vienai iš veiklos sričių, 
negali būti perkeliamos į kitą veiklos sritį.
Šis draudimas turi būti aiškiai nurodytas 
kiekvienos veiklos srities apskaitos 
taisyklėse. Valstybės narės ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina 
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veiksmingą šio draudimo taikymą.

Or. en

Pakeitimas 162
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Dėl transporto paslaugų teikimo ir 
infrastruktūros valdymo atskyrimo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
užimtumui ir socialinėms geležinkelio 
sektoriaus darbuotojų sąlygoms. Turėtų 
būti laikomasi socialinių išlygų, kad būtų
galima išvengti socialinio dempingo ir 
nesąžiningos konkurencijos atsiradus 
naujiems rinkos veikėjams, kurie gali 
nesilaikyti minimalių socialinių 
geležinkelio sektoriaus standartų.

Or. ro

Pagrindimas

Dėl transporto paslaugų teikimo ir infrastruktūros valdymo atskyrimo neturėtų kilti neigiamų 
pasekmių užimtumui ir socialinėms geležinkelių sektoriaus darbuotojų sąlygoms. Turėtų būti 
laikomasi socialinių išlygų, kad būtų išvengta socialinio dempingo ir nesąžiningos 
konkurencijos atsiradus naujiems rinkos veikėjams, kurie gali nesilaikyti minimalių socialinių 
geležinkelio sektoriaus standartų.

Pakeitimas 163
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Siekiant krovinių vežimą 
geležinkeliais padaryti patrauklesniu, 
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palyginti su kelių transportu, reikalingi 
įstatymų pasiūlymai dėl riedmenų keliamo 
triukšmo mažinimo.

Or. de

Pakeitimas 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Laisvės teikti paslaugas principas 
turėtų būti taikomas ir geležinkelių 
sektoriui, atsižvelgiant į specifinius šio 
sektoriaus bruožus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos. 

Pakeitimas 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Dirbančiųjų geležinkelio sektoriuje 
interesai yra susiję su aukšto lygio 
socialiniais standartais. Jų mokymo ir 
darbo sąlygos turi užtikrinti aukštą 
paslaugų lygį ir saugą. 
Todėl jie ir toliau turėtų turėti teisę 
inicijuoti veiksmus, kuriais siekiama 
išsaugoti jų socialinius standartus ir 
gerinti paslaugų kokybę. Apie šiuos 
veiksmus tinkamu laiku turėtų būti 
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paskelbiama vartotojams, kartu laiku 
suteikiant jiems informaciją apie 
alternatyvas, kad galėtų būti patenkinti jų 
judumo ir transporto poreikiai.

Or. en

Pakeitimas 166
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Norint paskatinti geležinkelio paslaugų 
valdymo konkurenciją siekiant gerinti 
sąlygas ir vartotojams teikiamas paslaugas, 
valstybėms narėms turėtų tekti bendra 
atsakomybė už atitinkamos geležinkelių 
infrastruktūros plėtojimą.

(8) Norint paskatinti geležinkelio paslaugų 
valdymo konkurenciją siekiant gerinti 
sąlygas ir vartotojams teikiamas paslaugas, 
valstybėms narėms turėtų tekti bendra 
atsakomybė už atitinkamos geležinkelių 
infrastruktūros plėtojimą, svarbiausiu 
veiksniu laikant rinkos paklausą.

Or. nl

Pakeitimas 167
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kadangi nėra infrastruktūros išlaidų 
paskirstymo bendrų taisyklių, valstybės 
narės, pasitarusios su infrastruktūros 
valdytoju, turėtų nustatyti taisykles, 
kuriose būtų numatyta, kad geležinkelio 
įmonės moka už naudojimąsi geležinkelių 
infrastruktūra. 

(9) Kadangi nėra infrastruktūros išlaidų 
paskirstymo bendrų taisyklių, valstybės 
narės, pasitarusios su infrastruktūros 
valdytoju, turėtų nustatyti taisykles, 
kuriose būtų numatyta, kad geležinkelio 
įmonės naudojasi geležinkelių 
infrastruktūra. Tokiomis taisyklėmis 
neturėtų būti diskriminuojamos
geležinkelio įmonės ar sudaryta galimybė 
vykdyti socialinį dempingą geležinkelio 
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darbuotojų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata yra susijusi su taisyklėmis, o ne su infrastruktūros mokesčiais, todėl nustatyti 
taisykles turi valstybės narės. Be to, įmonių nediskriminavimas yra aiški nuostata, taip pat ir 
nuostata dėl tinkamų darbo užmokesčio priimant į tarnybą standartų, kurie turėtų būti 
taikomi darbuotojams, dirbantiems ir samdomiems geležinkelio įmonių. 

Pakeitimas 168
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kadangi nėra infrastruktūros išlaidų 
paskirstymo bendrų taisyklių, valstybės 
narės, pasitarusios su infrastruktūros 
valdytoju, turėtų nustatyti taisykles, 
kuriose būtų numatyta, kad geležinkelio 
įmonės moka už naudojimąsi geležinkelių 
infrastruktūra. Tokios taisyklės neturėtų 
diskriminuoti geležinkelio įmonių.

(9) Kadangi nėra infrastruktūros išlaidų 
paskirstymo bendrų taisyklių, valstybės 
narės, pasitarusios su infrastruktūros 
valdytoju, turėtų nustatyti aiškias ir 
skaidrias taisykles, kuriose būtų numatyta, 
kad geležinkelio įmonės moka už 
naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra, ir 
draudžiama tokių įmonių diskriminacija.

Or. es

Pakeitimas 169
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Europos Sąjunga turėtų naudoti 
alternatyvius Europos geležinkelių 
projektų finansavimo šaltinius, taikydama 
naujoviškas finansines priemones, pvz., 
Europos obligacijas projektams.
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Or. fr

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių sudėtingos Europos geležinkelių sektoriaus padėties priežasčių – tai 
finansavimo trūkumas. Būtina plėtoti alternatyvias strategijas ir finansavimo šaltinius, ypač 
turi būti padidintas infrastruktūros finansavimas.

Pakeitimas 170
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) ES turėtų panaudoti alternatyvius 
Europos geležinkelių projektų 
finansavimo šaltinius, taikydama 
naujoviškas finansines priemones, pvz., 
ES projektų obligacijas, kad būtų 
skatinamos privačios investicijos ir 
pagerinta prieiga prie rizikos kapitalo. Be 
to, turi būti padidintas geležinkelių rinkos
patrauklumas alternatyviems, privatiems 
investuotojams sukuriant aiškias, 
skaidrias teisines sistemas. 

Or. en

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių sudėtingos Europos geležinkelio sektoriaus padėties priežasčių –
finansavimo trūkumas. Būtina plėtoti alternatyvias strategijas ir finansavimo šaltinius. Visų 
pirma turi būti padidintas infrastruktūros finansavimas. Valstybėms narėms skiriant 
finansavimą savo infrastruktūrai taip pat turi būti užtikrinta, kad šios lėšos bus naudojamos 
tik infrastruktūros tikslais, o ne kitoms priemonėms. 

Pakeitimas 171
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Valstybės narės ir infrastruktūros 
valdytojai turėtų galėti finansuoti 
investicijas į infrastruktūrą ir kitais 
būdais, nei tiesioginis finansavimas iš 
valstybės biudžeto, pvz., pasitelkdami 
privataus sektoriaus finansavimą. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti, kad infrastruktūros valdytojai gali pradėti dirbti ir veikti taikant
alternatyvius finansavimo modelius, kurių atveju jie gali gauti privatųjį finansavimą. Tai 
labai svarbu siekiant apsaugoti esamus finansavimo mechanizmus valstybėse narėse.

Pakeitimas 172
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai 
kroviniai vežami kertant valstybių sienas, 
reikia imtis priemonių rinkai atverti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi rinka yra atvira jau nuo 2006 m., ši konstatuojamoji dalis nebeaktuali.

Pakeitimas 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis



AM\870642LT.doc 27/189 PE467.166v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai 
kroviniai vežami kertant valstybių sienas, 
reikia imtis priemonių rinkai atverti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos. 

Pakeitimas 174
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai 
vežami kertant valstybių sienas, reikia 
imtis priemonių rinkai atverti. 

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai 
vežami kertant valstybių sienas, ir visų 
pirma tada, kai skirtingas vėžės plotis vis 
dar yra fizinė kliūtis konkurencijai, reikia 
nedelsiant imtis priemonių rinkai atverti. 

Or. en

Pagrindimas

Skirtingas vėžės plotis, pvz., Prancūzijoje ir Ispanijoje yra reali fizinė kliūtis konkurencijai, be
jau geležinkelių sektoriuje egzistuojančių didžiulių reguliavimo kliūčių.

Pakeitimas 175
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai 
kroviniai vežami kertant valstybių sienas, 
reikia imtis priemonių rinkai atverti.

(11) Nauja teisės sistema suteikiama teisė 
išsaugoti ir plėtoti bendrus interesus 
tenkinančias paslaugas, kaip numatyta 
SESV 14 straipsnyje ir 26 protokole.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina užtikrinti bendrus interesus tenkinančių paslaugų vystymą transporto srityje, ypač 
geležinkelių transporto srityje. Beje, šis punktas taip pat įtrauktas į 2011 m. kovo 16 d. 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę.

Pakeitimas 176
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai 
vežami kertant valstybių sienas, reikia 
imtis priemonių rinkai atverti. 

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai 
vežami kertant valstybių sienas, reikia 
imtis priemonių rinkai atverti, o valstybės 
narės turi patvirtinti aiškų sprendimą
pereiti nuo mažiau aplinką tausojančių
transporto rūšių prie aplinkos atžvilgiu 
tausaus krovinių vežimo geležinkeliais. 

Or. en

Pagrindimas

Rinkos atvėrimas yra būtina sąlyga, bet jis turi būti paremtas aiškiais ir ryžtingais valstybių 
narių investavimo sprendimais, kuriais būtų siekiama gerinti perėjimą prie geležinkelio
transporto: naujo reglamento dėl krovinių vežimo geležinkelių koridorių priėmimas yra
pirmojo žingsnio pavyzdys.

Pakeitimas 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai 
vežami kertant valstybių sienas, reikia 
imtis priemonių rinkai atverti.

(11) Kad keleivių ir krovinių vežimo 
sektorius būtų veiksmingas, ypač tuo 
atveju, kai kroviniai vežami kertant 
valstybių sienas, reikia imtis priemonių 
valstybių narių rinkoms atverti.

Or. it

Pagrindimas

Europos geležinkelio sektorius – vienas iš nedaugelio sektorių, kur dar nėra bendrosios 
rinkos. Todėl reikia atverti rinką liberalizuojant nacionalinį transportą.

Pakeitimas 178
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai 
vežami kertant valstybių sienas, reikia 
imtis priemonių rinkai atverti.

(11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų 
veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai 
vežami kertant valstybių sienas, reikia 
imtis priemonių rinkai atverti, kuriomis 
užtikrinamas konkurencingumas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sektoriaus veiksmingumą rinka turi būti konkurencinga.

Pakeitimas 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti, kad visoje 
Sąjungoje teisė naudotis geležinkelių 
infrastruktūra būtų suteikiama vienodai ir 
nediskriminuojant, yra tikslinga pradėti 
licencijuoti geležinkelio įmones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos. 

Pakeitimas 180
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kelionių su tarpiniais sustojimais 
atveju naujiems rinkos dalyviams turėtų 
būti leidžiama įlaipinti ir išlaipinti 
keleivius viso maršruto metu, siekiant 
užtikrinti, kad tokia veikla būtų 
ekonomiškai perspektyvi ir galimiems 
konkurentams nebūtų sudaryta nepalanki 
situacija lyginant su veiklą jau 
vykdančiais ūkio subjektais. Ši teisė turėtų 
nepažeisti Bendrijos ir nacionalinės teisės 
aktų, susijusių su konkurencijos politika.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant įtraukti nuostatą dėl nacionalinės keleivių vežimo rinkos 
liberalizavimo. Turėtume numatyti tolesnį Europos rinkos atvėrimą konkurencijai jau 
dabartinėje naujoje redakcijoje, o ne laukti Europos Komisijos 2012 m. pasiūlymo.
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Pakeitimas 181
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kelionių su tarpiniais sustojimais 
atveju naujiems rinkos dalyviams turėtų 
būti leidžiama įlaipinti ir išlaipinti 
keleivius viso maršruto metu, siekiant 
užtikrinti, kad tokia veikla būtų 
ekonomiškai perspektyvi ir galimiems 
konkurentams nebūtų sudaryta nepalanki 
situacija lyginant su veiklą jau 
vykdančiais ūkio subjektais.

(13) Kelionių su tarpiniais sustojimais 
atveju naujiems rinkos dalyviams turėtų 
būti leidžiama įlaipinti ir išlaipinti 
keleivius viso maršruto metu, užtikrinant, 
kad tokia veikla neišbalansuotų bendrus 
interesus tenkinančių paslaugų bendros 
ekonomikos, kurią kompetentingos 
valdžios institucijos įgyvendino ar 
įgyvendins, ir neprieštarautų socialiniams 
ir aplinkosaugos tikslams.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina užtikrinti bendrus interesus tenkinančių paslaugų vystymą transporto srityje, ypač 
geležinkelių transporto srityje. Beje, šis punktas taip pat įtrauktas į 2011 m. kovo 16 d. 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę.

Pakeitimas 182
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant toliau stiprinti keleivių 
vežimo geležinkeliais rinkų veiksmingumą 
Europos Parlamentas prašo Europos 
Komisijos ne vėliau kaip iki 2012 m. 
pabaigos pateikti teisės aktą dėl 
nacionalinių keleivių vežimo rinkų 
liberalizavimo, kartu užtikrinant viešųjų 
paslaugų sutarčių finansinę pusiausvyrą.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant įtraukti nuostatą dėl nacionalinės keleivių vežimo rinkos 
liberalizavimo. Turėtume numatyti tolesnį Europos rinkos atvėrimą konkurencijai jau 
dabartinėje naujoje redakcijoje, o ne laukti Europos Komisijos 2012 m. pasiūlymo.

Pakeitimas 183
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Naujų laisvos prieigos tarptautinių 
keleivių vežimo paslaugų su tarpiniais 
sustojimais įdiegimas neturėtų būti 
naudojamas keleivių vežimo valstybės 
viduje paslaugų rinkai atverti, o 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 
papildomiems tarptautinių maršrutų 
sustojimams. Pagrindinis naujų paslaugų 
tikslas turėtų būti tarptautiniu maršrutu 
vykstančių keleivių vežimas. Vertinant , 
koks yra paslaugos pagrindinis tikslas, 
turėtų būti atsižvelgiama į tokius kriterijus
kaip apyvartos ir apimties vežant vidaus 
arba tarptautinius keleivius ir paslaugos 
trukmės santykis. Pagrindinio paslaugos 
tikslo vertinimą suinteresuotosios šalies 
prašymu turėtų atlikti atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant įtraukti nuostatą dėl nacionalinės keleivių vežimo rinkos 
liberalizavimo. Turėtume numatyti tolesnį Europos rinkos atvėrimą konkurencijai jau 
dabartinėje naujoje redakcijoje, o ne laukti Europos Komisijos 2012 m. pasiūlymo.

Pakeitimas 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Naujų laisvos prieigos tarptautinių 
keleivių vežimo paslaugų su tarpiniais 
sustojimais įdiegimas neturėtų būti 
naudojamas keleivių vežimo valstybės 
viduje paslaugų rinkai atverti, o 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 
papildomiems tarptautinių maršrutų 
sustojimams. Pagrindinis naujų paslaugų 
tikslas turėtų būti tarptautiniu maršrutu 
vykstančių keleivių vežimas. Vertinant, 
koks yra paslaugos pagrindinis tikslas, 
turėtų būti atsižvelgiama į tokius kriterijus 
kaip apyvartos ir apimties vežant vidaus 
arba tarptautinius keleivius ir paslaugos 
trukmės santykis. Pagrindinio paslaugos 
tikslo vertinimą suinteresuotosios šalies 
prašymu turėtų atlikti atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši dalis nebeaktuali, nes tekste numatomas keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų rinkos 
atvėrimas.

Pakeitimas 185
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Naujų laisvos prieigos tarptautinių 
keleivių vežimo paslaugų su tarpiniais 
sustojimais įdiegimas neturėtų būti 
naudojamas keleivių vežimo valstybės 
viduje paslaugų rinkai atverti, o 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas
papildomiems tarptautinių maršrutų 

(14) Naujų laisvos prieigos tarptautinių 
keleivių vežimo paslaugų su tarpiniais 
sustojimais įdiegimas turėtų būti skiriamas
papildomiems tarptautinių maršrutų 
sustojimams. Pagrindinis šių paslaugų 
tikslas turėtų būti tarptautiniu maršrutu 
vykstančių keleivių vežimas. Vertinant, 
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sustojimams. Pagrindinis naujų paslaugų 
tikslas turėtų būti tarptautiniu maršrutu 
vykstančių keleivių vežimas. Vertinant, 
koks yra paslaugos pagrindinis tikslas, 
turėtų būti atsižvelgiama į tokius kriterijus 
kaip apyvartos ir apimties vežant vidaus 
arba tarptautinius keleivius ir paslaugos 
trukmės santykis. Pagrindinio paslaugos 
tikslo vertinimą suinteresuotosios šalies 
prašymu turėtų atlikti atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija.

koks yra paslaugos pagrindinis tikslas, 
turėtų būti atsižvelgiama į tokius kriterijus 
kaip apyvartos ir apimties vežant vidaus 
arba tarptautinius keleivius ir paslaugos 
trukmės santykis. Pagrindinio paslaugos 
tikslo vertinimą suinteresuotosios šalies 
prašymu turėtų atlikti atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas padaryti tekstą aktualesnį ir atviresnį.

Pakeitimas 186
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) 2007 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1370/2007 dėl viešųjų keleivių vežimo 
geležinkeliu ir keliu paslaugų 12 
valstybėms narėms ir vietos valdžios 
institucijoms suteikiama teisė sudaryti 
viešųjų paslaugų sutartis, kurios negali 
būti numatytos išimtinės teisės teikti tam 
tikras paslaugas. Todėl reikia užtikrinti, 
kad to reglamento nuostatos atitiktų 
tarptautinių keleivių vežimo paslaugų 
rinkos atvėrimo konkurencijai principą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant įtraukti nuostatą dėl nacionalinės keleivių vežimo rinkos 
liberalizavimo. Turėtume numatyti tolesnį Europos rinkos atvėrimą konkurencijai jau 
dabartinėje naujoje redakcijoje, o ne laukti Europos Komisijos 2012 m. pasiūlymo.
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Pakeitimas 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Pagal Reglamentą EB 
Nr. 1370/2007 valstybės narės, atskyrus 
infrastruktūrų valdymą ir geležinkelių 
transportą, o tai gali paveikti įmonių 
perkėlimą, gali užtikrinti darbuotojams jų 
socialines teises.

Or. fr

Pakeitimas 188
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tarptautinių keleivių vežimo 
paslaugų rinkos atvėrimas konkurencijai 
gali turėti įtakos keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugų, teikiamų pagal 
viešojo paslaugų pirkimo sutartis, 
organizavimui ir finansavimui. Valstybės 
narės turėtų turėti galimybę apriboti rinkos 
prieigos teisę, jei dėl šios teisės iškiltų 
pavojus šių viešųjų paslaugų sutarčių 
ekonominei pusiausvyrai ir jei, remdamasi 
objektyvia ekonomine analize, 
kompetentingų valdžios institucijų, 
sudariusių viešųjų paslaugų sutartį, 
prašymu tam pritaria atitinkama šios 
direktyvos 55 straipsnyje nurodyta 
reguliavimo institucija. 

(16) Keleivių vežimo paslaugų rinkos 
atvėrimas konkurencijai gali turėti įtakos 
keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų, 
teikiamų pagal viešojo paslaugų pirkimo 
sutartis, organizavimui ir finansavimui. 
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
apriboti rinkos prieigos teisę, jei dėl šios 
teisės iškiltų pavojus šių viešųjų paslaugų 
sutarčių ekonominei pusiausvyrai ir jei, 
remdamasi objektyvia ekonomine analize, 
kompetentingų valdžios institucijų, 
sudariusių viešųjų paslaugų sutartį, 
prašymu tam pritaria atitinkama šios 
direktyvos 55 straipsnyje nurodyta 
reguliavimo institucija.

__________________
12 OJ L 315, 2007 12 3, p. 1.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant įtraukti nuostatą dėl nacionalinės keleivių vežimo rinkos 
liberalizavimo. Turėtume numatyti tolesnį Europos rinkos atvėrimą konkurencijai jau 
dabartinėje naujoje redakcijoje, o ne laukti Europos Komisijos 2012 m. pasiūlymo.

Pakeitimas 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tarptautinių keleivių vežimo paslaugų 
rinkos atvėrimas konkurencijai gali turėti 
įtakos keleivių vežimo geležinkeliais 
paslaugų, teikiamų pagal viešojo paslaugų 
pirkimo sutartis, organizavimui ir 
finansavimui. Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę apriboti rinkos prieigos teisę, jei 
dėl šios teisės iškiltų pavojus šių viešųjų 
paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai 
ir jei, remdamasi objektyvia ekonomine 
analize, kompetentingų valdžios institucijų, 
sudariusių viešųjų paslaugų sutartį, 
prašymu tam pritaria atitinkama šios 
direktyvos 55 straipsnyje nurodyta 
reguliavimo institucija.

(16) Tarptautinių ir nacionalinių keleivių 
vežimo paslaugų rinkos atvėrimas 
konkurencijai gali turėti įtakos keleivių 
vežimo geležinkeliais paslaugų, teikiamų 
pagal viešojo paslaugų pirkimo sutartis, 
organizavimui ir finansavimui. Valstybės 
narės turėtų turėti galimybę apriboti rinkos 
prieigos teisę, jei dėl šios teisės iškiltų 
pavojus šių viešųjų paslaugų sutarčių 
ekonominei pusiausvyrai ir jei, remdamasi 
objektyvia ekonomine analize, 
kompetentingų valdžios institucijų, 
sudariusių viešųjų paslaugų sutartį, 
prašymu tam pritaria atitinkama šios 
direktyvos 55 straipsnyje nurodyta 
reguliavimo institucija, ir, prireikus 57 
straipsnyje nurodytas reguliavimo 
institucijų tinklas.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nuostatą pradėti taikyti ir keleivių vežimo paslaugoms valstybės 
viduje. Taip pat siekiama suteikti galimybę prireikus įsikišti reguliavimo institucijų tinklui.

Pakeitimas 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Vertinant, ar galėtų iškilti pavojus 
viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei 
pusiausvyrai, reikėtų atsižvelgti į iš anksto 
nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, poveikį 
paslaugų, įtrauktų į viešųjų paslaugų 
sutartį, pelningumui, įskaitant poveikį 
sutartį sudariusios kompetentingos valdžios 
institucijos grynosioms išlaidoms, 
keleivinio transporto paklausą, bilietų 
kainodarą, bilietų pardavimo tvarką, stočių 
abejose sienos pusėse vietą ir skaičių bei 
siūlomos naujos paslaugos tvarkaraštį ir 
dažnumą. Valstybės narės pagal tokį 
įvertinimą ir atitinkamos reguliavimo 
institucijos sprendimą gali suteikti, pakeisti 
arba atsisakyti suteikti prieigos teisę 
norimoms teikti tarptautinio keleivių 
vežimo paslaugoms, įskaitant mokesčių iš 
naują tarptautinio keleivių vežimo paslaugą 
teikiančio ūkio subjekto ėmimą, 
atsižvelgiant į ekonominę analizę ir 
laikantis Sąjungos teisės bei lygybės ir 
nediskriminavimo principų.

(17) Vertinant, ar galėtų iškilti pavojus 
viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei 
pusiausvyrai, reikėtų atsižvelgti į iš anksto 
nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, poveikį 
paslaugų, įtrauktų į viešųjų paslaugų 
sutartį, pelningumui, įskaitant poveikį 
sutartį sudariusios kompetentingos valdžios 
institucijos grynosioms išlaidoms, 
keleivinio transporto paklausą, bilietų 
kainodarą, bilietų pardavimo tvarką, stočių 
abejose sienos pusėse vietą ir skaičių bei 
siūlomos naujos paslaugos tvarkaraštį ir 
dažnumą. Valstybės narės pagal tokį 
įvertinimą ir atitinkamos reguliavimo 
institucijos sprendimą gali suteikti, pakeisti 
arba atsisakyti suteikti prieigos teisę 
norimoms teikti tarptautinio ir (arba) 
nacionalinio keleivių vežimo paslaugoms, 
įskaitant mokesčių iš naują tarptautinio ir 
(arba) nacionalinio keleivių vežimo 
paslaugą teikiančio ūkio subjekto ėmimą, 
atsižvelgiant į ekonominę analizę ir 
laikantis Sąjungos teisės bei lygybės ir 
nediskriminavimo principų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nuostatą pradėti taikyti ir nacionalinio keleivių vežimo transporto 
paslaugoms.

Pakeitimas 191
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Vertinant, ar galėtų iškilti pavojus (17) Vertinant, ar galėtų iškilti pavojus 
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viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei 
pusiausvyrai, reikėtų atsižvelgti į iš anksto 
nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, poveikį 
paslaugų, įtrauktų į viešųjų paslaugų 
sutartį, pelningumui, įskaitant poveikį 
sutartį sudariusios kompetentingos valdžios 
institucijos grynosioms išlaidoms, 
keleivinio transporto paklausą, bilietų 
kainodarą, bilietų pardavimo tvarką, stočių 
abejose sienos pusėse vietą ir skaičių bei 
siūlomos naujos paslaugos tvarkaraštį ir 
dažnumą. Valstybės narės pagal tokį 
įvertinimą ir atitinkamos reguliavimo 
institucijos sprendimą gali suteikti, 
pakeisti arba atsisakyti suteikti prieigos 
teisę norimoms teikti tarptautinio keleivių 
vežimo paslaugoms, įskaitant mokesčių iš 
naują tarptautinio keleivių vežimo paslaugą 
teikiančio ūkio subjekto ėmimą, 
atsižvelgiant į ekonominę analizę ir 
laikantis Sąjungos teisės bei lygybės ir 
nediskriminavimo principų. 

viešųjų paslaugų sutarčių socialinei ir 
ekonominei pusiausvyrai, reikėtų 
atsižvelgti į iš anksto nustatytus kriterijus, 
pavyzdžiui, poveikį paslaugų, įtrauktų į 
viešųjų paslaugų sutartį, patikimumui, 
įskaitant poveikį sanglaudos ir transporto 
politikai atitinkamame regione bei sutartį 
sudariusios kompetentingos valdžios 
institucijos grynosioms išlaidoms, 
keleivinio transporto paklausą, bilietų 
kainodarą, bilietų pardavimo tvarką, stočių 
abejose sienos pusėse vietą ir skaičių bei 
siūlomos naujos paslaugos tvarkaraštį ir 
dažnumą. Valstybės narės arba 
kompetentingos vietos valdžios institucijos
pagal tokius įvertinimus gali suteikti, 
pakeisti arba atsisakyti suteikti prieigos 
teisę norimoms teikti tarptautinio keleivių 
vežimo paslaugoms, įskaitant mokesčių iš 
naują tarptautinio keleivių vežimo paslaugą 
teikiančio ūkio subjekto ėmimą, 
atsižvelgiant į socialinę ir ekonominę 
analizę ir laikantis Sąjungos teisės bei 
lygybės, skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų. 

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų paslaugų sutartys sudaromos, kad būtų pasiekti socialinės ir sanglaudos politikos 
tikslai, tuo pat metu pripažįstant išlaidų ir naudos analizę, bet šis ekonominis kriterijus arba
paslaugos pelningumas nėra vieninteliai kriterijai, kurių įsipareigojo laikytis valstybės narės 
arba kompetentingos vietos valdžios institucijos, atsakingos už šias sutartis. Taigi jos turi 
teisę reaguoti į tokius prašymus. Kilus ginčui gali būti paprašyta, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija pateiktų sprendimą kaip apeliacinė institucija.

Pakeitimas 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Iš rinkos pokyčių matyti, kad 
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didžiausias dėmesys turi būti skiriamas 
reguliavimo institucijų vaidmens 
stiprinimui. Jeigu joms turi tekti 
pagrindinis vaidmuo užtikrinant 
sąžiningas teisingos prieigos sąlygas, jos
turi būti aprūpintos finansinėmis 
priemonėmis, taip pat tinkamu personalu
bei logistine įranga, kad galėtų vykdyti šią 
funkciją.

Or. en

Pakeitimas 193
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Reguliavimo institucija turėtų veikti 
vengdama interesų konflikto ir galimo 
dalyvavimo svarstomos viešųjų paslaugų 
sutarties sudaryme. Reguliavimo 
institucijos kompetencija turėtų būti 
išplėsta, kad būtų galima įvertinti 
tarptautinės paslaugos tikslą ir tam tikrais 
atvejais potencialų ekonominį poveikį 
esamoms viešųjų paslaugų sutartims.

(19) Reguliavimo institucija turėtų veikti 
vengdama interesų konflikto ir galimo 
dalyvavimo svarstomos viešųjų paslaugų 
sutarties sudaryme, nepažeidžiant 
galimybės šią instituciją finansuoti iš 
bendrojo valstybės biudžeto arba iš 
geležinkelių sektoriaus subjektų mokamų 
mokesčių ir šią informaciją skelbti viešai. 
Reguliavimo institucijos kompetencija 
turėtų būti išplėsta, kad būtų galima 
įvertinti tarptautinės paslaugos tikslą ir tam 
tikrais atvejais potencialų ekonominį 
poveikį esamoms viešųjų paslaugų 
sutartims.

Or. es

Pagrindimas

Direktyvoje nurodoma nepriklausoma reguliavimo institucija, bet neminimas jos 
finansavimas. Dėl skaidrumo turi būti aiškiai nurodomi galimi finansavimo šaltiniai – tai gali 
būti viešosios lėšos arba sektoriaus subjektų mokami mokesčiai, ir ši informacija turi būti 
vieša.
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Pakeitimas 194
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nacionalinė reguliavimo institucija 
savo organizavimo, sprendimų dėl 
finansavimo priėmimo, teisinės struktūros
ir sprendimų priėmimo atžvilgiu turi būti 
visiškai nepriklausoma nuo jokio 
infrastruktūros valdytojo, mokesčius 
imančios įstaigos, pajėgumus 
paskirstančios įstaigos ar pareiškėjo. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
turėti būtinus administracinius 
pajėgumus, t. y. personalą bei išteklius, 
kad galėtų užtikrinti atvirą ir skaidrią
geležinkelių rinką. Reikiamas darbuotojų 
skaičius turėtų būti tiesiogiai susijęs su 
rinkos poreikiais ir atitinkamai kisti.
Ji privalo priimti sprendimą dėl kiekvieno 
skundo, veikti savo pačios iniciatyva, 
atlikti tyrimą kilus ginčui ir stebėti rinkos 
pokyčius. Ją turėtų remti Europos 
Komisijos reguliavimo tarnyba. Be to, 
nacionalinė reguliavimo institucija turi 
turėti savo sprendimų projektų duomenų 
bazę, prieinamą Europos Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis atitinka siūlomus 55-57 straipsnių pakeitimus, kuriais siekiama 
stiprinti reguliavimo institucijų vaidmenį ir įgaliojimus. Šiuo pakeitimu siūloma įsteigti 
Europos Komisijos reguliavimo tarnybą (Mobilumo ir transporto GD, Konkurencijos GD, 
geriausiu atveju abiejų derinys), kuri patartų, vadovautų ir instruktuotų nacionalines 
reguliavimo institucijas joms vykdant savo užduotis ir apsirūpinant reikiamais ištekliais 
(žmogiškaisiais, finansiniais, intelektiniais).

Pakeitimas 195
Gilles Pargneaux
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nacionalinė reguliavimo institucija 
turėtų būti visiškai nepriklausoma ir 
turėtų užtikrinti piliečiams prieigą prie 
bendrus interesus tenkinančių paslaugų ir 
suteikti pagrindines kompetentingos 
institucijos nurodytas paslaugas. Ši 
institucija turėtų veikti savo iniciatyva, 
turėtų įgyvendinti valstybių narių 
nustatytus tikslus ir atlikti tyrimus iškilus 
ginčams.

Or. fr

Pagrindimas

Šios institucijos turi išimtinių teisų, ne tik įprastą reguliavimo funkciją. Be to, kalbant apie 
bendrus interesus tenkinančių paslaugų vystymą, institucijų užduotys turėtų keistis, t. y.,  
nebeapsiriboti užduotimi visiems sektoriaus operatoriams suteikti galimybę be 
diskriminacijos patekti į rinką, o plėstis iki sektoriaus reguliavimo užduočių, siekiant suteikti 
ES piliečiams prieigą prie bendrus interesus tenkinančių paslaugų, nustatytų valstybių narių 
mastu.

Pakeitimas 196
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nacionalinė reguliavimo institucija 
turėtų būti nepriklausoma institucija ir 
veikti kaip arbitras, kad ginčo atveju 
užtikrintų sąžiningą ir skaidrų jo 
sprendimą laikydamasi nediskriminavimo 
reikalavimų ir šios direktyvos nuostatų.

Or. en



PE467.166v01-00 42/189 AM\870642LT.doc

LT

Pagrindimas

Patikslinama, kad nacionalinė reguliavimo institucija turi atlikti arbitro ir atitinkamų šioje 
direktyvoje apibrėžtų taisyklių sergėtojos vaidmenį.

Pakeitimas 197
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kad investuotų į paslaugas, susijusias 
su specialiosios infrastruktūros, 
pavyzdžiui, greitųjų traukinių linijų, 
naudojimu, pareiškėjams reikia teisinio 
tikrumo atsižvelgiant į dideles ilgalaikes 
investicijas. 

(20) Kad investuotų į paslaugas, susijusias 
su specialiosios infrastruktūros, 
pavyzdžiui, greitųjų traukinių linijų arba 
kitos, specializuotos kompleksinės 
infrastruktūros, naudojimu siekiant 
įgyvendinti valstybių narių tikslus 
mažinant išmetamo CO2 kiekį arba 
stiprinti sąsajas tarp skirtingų rūšių 
transporto, pareiškėjams reikia teisinio 
tikrumo atsižvelgiant į dideles ilgalaikes 
investicijas.

Or. en

Pagrindimas

Investicijos į infrastruktūrą yra vidutinės trukmės ir ilgalaikės: jos galėtų būti susijusios ne tik 
su greitųjų traukinių linijomis; esamų bėgių kelių modernizavimas siekiant užtikrinti 
aukštesnius saugumo ir veiklos standartus irgi yra pastangų reikalaujantis ir ilgalaikis
darbas, todėl reikalingas teisinis tikrumas.

Pakeitimas 198
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kad investuotų į paslaugas, susijusias 
su specialiosios infrastruktūros, 

(20) Kad investuotų į paslaugas, susijusias 
su specialiosios infrastruktūros, 



AM\870642LT.doc 43/189 PE467.166v01-00

LT

pavyzdžiui, greitųjų traukinių linijų, 
naudojimu, pareiškėjams reikia teisinio 
tikrumo atsižvelgiant į dideles ilgalaikes 
investicijas.

pavyzdžiui, greitųjų traukinių linijų, 
naudojimu, pareiškėjams reikia teisinio 
tikrumo; jie turi aiškiai žinoti apie planus 
ir įsipareigojimus iš biudžeto skirti 
ilgalaikes investicijas.

Or. es

Pakeitimas 199
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų keistis informacija ir prireikus
atskirais atvejais koordinuoti vertinimo, ar 
yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties ekonominei pusiausvyrai, 
principus bei praktiką. Palaipsniui jos 
turėtų parengti savo patirtimi pagrįstas 
gaires.

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
globojamos Komisijos, turėtų sukurti 
tinklą, skirtą sustiprinti jų 
bendradarbiavimui nustatant bendrus 
principus ir keičiantis geriausia patirtimi 
ir informacija. Prireikus atskirais atvejais 
šios institucijos taip pat turėtų koordinuoti 
viešųjų paslaugų sutarties bendros 
ekonomikos vertinimo principus bei 
praktiką. Palaipsniui jos turėtų parengti 
savo patirtimi pagrįstas bendras Europos
gaires.

Or. fr

Pagrindimas

Šios institucijos turi išimtinių teisų, ne tik įprastą reguliavimo funkciją. Be to, kalbant apie 
bendrus interesus tenkinančių paslaugų vystymą, institucijų užduotys turėtų keistis, t. y.,  
nebeapsiriboti užduotimi visiems sektoriaus operatoriams suteikti galimybę be 
diskriminacijos patekti į rinką, o plėstis iki sektoriaus reguliavimo užduočių, siekiant suteikti 
ES piliečiams prieigą prie bendrus interesus tenkinančių paslaugų, nustatytų valstybių narių 
mastu. Taip pat siekiama sustiprinti bendradarbiavimą.

Pakeitimas 200
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų keistis informacija ir prireikus 
atskirais atvejais koordinuoti vertinimo, ar 
yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties ekonominei pusiausvyrai, 
principus bei praktiką. Palaipsniui jos 
turėtų parengti savo patirtimi pagrįstas 
gaires.

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų keistis informacija ir geriausia 
patirtimi, o prireikus atskirais atvejais 
koordinuoti vertinimo, ar yra iškilęs 
pavojus viešųjų paslaugų sutarties 
ekonominei pusiausvyrai, principus bei 
praktiką. Palaipsniui jos turėtų parengti 
savo patirtimi pagrįstas gaires. Be to, 
Komisija, remdamasi šia patirtimi, turėtų 
pateikti pasiūlymą dėl Europos 
reguliavimo institucijos įsteigimo.

Or. de

Pakeitimas 201
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų keistis informacija ir prireikus
atskirais atvejais koordinuoti vertinimo, ar 
yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties ekonominei pusiausvyrai, 
principus bei praktiką. Palaipsniui jos 
turėtų parengti savo patirtimi pagrįstas 
gaires.

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų keistis informacija ir, globojamos 
Europos Komisijos bei Europos 
geležinkelio agentūros, sukurti tinklą, 
skirtą sustiprinti jų bendradarbiavimui 
nustatant bendrus principus, atskirais 
atvejais koordinuoti vertinimo, ar yra 
iškilęs pavojus viešųjų paslaugų sutarties 
ekonominei pusiausvyrai, principus bei 
praktiką. Palaipsniui jos turėtų parengti 
savo patirtimi pagrįstas bendras Europos
gaires.

Or. fr

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turi stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą sukurdamos 
Europos tinklą.
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Pakeitimas 202
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Europos Parlamentas prašo 
Europos Komisijos, remiantis reguliavimo 
institucijų tinklo patirtimi, ne vėliau kaip 
iki 2012 m. pabaigos pasiūlyti atveriant 
nacionalines keleivių vežimo rinkas kartu 
įsteigti ir Europos reguliavimo instituciją.

Or. en

Pakeitimas 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Remdamasi reguliavimo institucijų 
tinklo patirtimi Komisija turėtų pateikti 
teisėkūros pasiūlymą dėl Europos 
reguliavimo institucijos, kuri turėtų 
reguliavimo ir sprendimų priėmimo 
viršvalstybinio lygmens klausimais 
funkcija ir galėtų teikti ieškinius dėl 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
spendimų, steigimo.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išreiškiamas siekis per tam tikrą laiką sukurti Europos reguliavimo instituciją.
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Pakeitimas 204
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Siekiant stiprinti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą ir gerinti rinkos 
sąlygas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sudaryti tinklą. Per 
penkerius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo šis tinklas turėtų sukurti 
prielaidas įsteigti Europos reguliavimo 
instituciją.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti sustiprintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, taigi stiprinti bendradarbiavimą 
tarp reguliavimo institucijų nepakanka – reikia įsteigti Europos reguliavimo instituciją.

Pakeitimas 205
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti sąžiningą 
geležinkelio įmonių konkurenciją, 
transporto paslaugų teikimas turėtų būti 
atskirtas nuo geležinkelių infrastruktūros 
objektų eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią 
padėtį, būtina, kad šias dvi veiklos rūšis 
nepriklausomai valdytų atskiri juridiniai 
asmenys. Nepriklausomumo reikalavimas 
nereiškia, kad kiekvienam geležinkelių 
infrastruktūros objektui būtina steigti 
atskirą įstaigą arba įmonę.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Konkurencija gali būti tik priemonė siekiant patenkinti visuomenės ir atstovų pateiktus 
prašymus, ji negali būti tikslas. Dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų skatinimo reikia 
perorientuoti tikslus.

Pakeitimas 206
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti sąžiningą 
geležinkelio įmonių konkurenciją, 
transporto paslaugų teikimas turėtų būti 
atskirtas nuo geležinkelių infrastruktūros 
objektų eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią 
padėtį, būtina, kad šias dvi veiklos rūšis 
nepriklausomai valdytų atskiri juridiniai 
asmenys. Nepriklausomumo reikalavimas 
nereiškia, kad kiekvienam geležinkelių 
infrastruktūros objektui būtina steigti 
atskirą įstaigą arba įmonę. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Geležinkelių infrastruktūros objektų eksploatavimas – svarbus dalykas siekiant užtikrinti 
saugias ir patikimas transporto paslaugas: tai neturėtų būti atsieta nuo arba naudojama 
atskirai nuo pagrindinės patirties ir integruoto geležinkelių transporto sektoriaus valdymo, 
kartu turi būti suteikta laisva jų valstybinės ar privačios nuosavybės prieiga ir naudojimas. 

Pakeitimas 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti sąžiningą Išbraukta.
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geležinkelio įmonių konkurenciją, 
transporto paslaugų teikimas turėtų būti 
atskirtas nuo geležinkelių infrastruktūros 
objektų eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią 
padėtį, būtina, kad šias dvi veiklos rūšis 
nepriklausomai valdytų atskiri juridiniai 
asmenys. Nepriklausomumo reikalavimas 
nereiškia, kad kiekvienam geležinkelių 
infrastruktūros objektui būtina steigti 
atskirą įstaigą arba įmonę. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos. 

Pakeitimas 208
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti sąžiningą 
geležinkelio įmonių konkurenciją, 
transporto paslaugų teikimas turėtų būti
atskirtas nuo geležinkelių infrastruktūros 
objektų eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią 
padėtį, būtina, kad šias dvi veiklos rūšis 
nepriklausomai valdytų atskiri juridiniai 
asmenys. Nepriklausomumo reikalavimas 
nereiškia, kad kiekvienam geležinkelių 
infrastruktūros objektui būtina steigti 
atskirą įstaigą arba įmonę.

(22) Siekiant užtikrinti sąžiningą 
geležinkelio įmonių konkurenciją, 
transporto paslaugų teikimas ir
geležinkelių infrastruktūros objektų 
eksploatavimas turėtų būti organizuojami 
skaidriai ir be diskriminacijos. 
Reguliavimo institucija stebi, ar 
organizavimas yra skaidrus ir be 
diskriminacijos pagal 56 straipsnio 
nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Visiškas transporto paslaugų atskyrimas nebūtinai sąlygos sąžiningą konkurenciją tarp šios 
veiklos sričių. Be to, dėl šio atskyrimo atsiras papildomo organizacinio krūvio, padaugės 
biurokratinių rūpesčių ir padidės administracinės išlaidos. Tai turės neigiamų padarinių 
geležinkelių transporto konkurencingumui palyginti su kitomis transporto rūšimis.
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Pakeitimas 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant užtikrinti patikimas ir 
tinkamas paslaugas būtina užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės visada atitiktų tam 
tikrus geros reputacijos, finansinės būklės 
ir profesinės kompetencijos reikalavimus. 

(23) Siekiant užtikrinti patikimas ir 
tinkamas paslaugas būtina užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės visada atitiktų tam 
tikrus geros reputacijos, finansinės būklės,
socialinių standartų ir profesinės 
kompetencijos reikalavimus. 

Or. en

Pakeitimas 210
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant užtikrinti patikimas ir 
tinkamas paslaugas būtina užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės visada atitiktų tam 
tikrus geros reputacijos, finansinės būklės 
ir profesinės kompetencijos reikalavimus.

(23) Siekiant užtikrinti patikimas ir 
tinkamas paslaugas būtina užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės visada atitiktų tam 
tikrus geros reputacijos ir finansinės būklės 
reikalavimus ir pasiektų veiksmingus bei 
konkurencingus rezultatus.

Or. es

Pagrindimas

Tarp įmonėms keliamų reikalavimų turi būti nustatyti išmatuojami kriterijai apibūdinant, 
kokie gali būti įmonių veiklos rezultatai siekiant įvertinti, ar jos užtikrina paslaugos teikimą.

Pakeitimas 211
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant apsaugoti vartotojus ir 
trečiuosius asmenis, būtina užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės būtų reikiamai 
apdraustos civilinės atsakomybės 
draudimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 212
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant apsaugoti vartotojus ir 
trečiuosius asmenis, būtina užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės būtų reikiamai 
apdraustos civilinės atsakomybės 
draudimu. 

(24) Siekiant apsaugoti vartotojus ir 
trečiuosius asmenis, būtina užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės būtų reikiamai 
apdraustos civilinės atsakomybės 
draudimu. Taip pat turėtų būti leidžiama
apdrausti jų civilinę atsakomybę
nelaimingų atsitikimų atveju bankų ar 
kitų įmonių garantijomis, su sąlyga, kad 
toks draudimas siūlomas rinkos 
sąlygomis, jam neteikiama valstybės 
pagalba ir jis neturi geležinkelio įmonių 
diskriminavimo požymių.

Or. en

Pagrindimas

Geležinkelio įmonės turi galėti rinktis įvairias atitinkamas civilinės atsakomybės alternatyvas, 
nes įvairūs geležinkelio tinklai susiję su skirtingo lygio rizika. Daugelyje valstybių narių 
draudžiant civilinę atsakomybę sėkmingai naudojamasi tokiomis alternatyvomis, kaip, pvz.,
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pakankamas nuosavas kapitalas arba banko garantijos. 

Pakeitimas 213
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant apsaugoti vartotojus ir 
trečiuosius asmenis, būtina užtikrinti, kad 
geležinkelio įmonės būtų reikiamai 
apdraustos civilinės atsakomybės 
draudimu.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. es

Pagrindimas

Vartotojai ir tretieji asmenys nebus tinkamai apsaugoti, jeigu apsauga nebus privaloma. 
Terminas ispanų kalba „interesa garantizar“ nėra aiškus.

Pakeitimas 214
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios 
geležinkelio paslaugas, laikytųsi 
nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų 
nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad 
pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose 
geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo 
veiklą visiškai saugiai ir tinkamai 
atsižvelgdamos į sveikatos ir socialines 
sąlygas, taip pat į darbuotojų ir vartotojų 
teises. 

(25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios 
geležinkelio paslaugas, laikytųsi 
nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų 
nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad 
pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose 
geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo 
veiklą visiškai saugiai ir tinkamai 
atsižvelgdamos į sveikatos, socialines ir 
darbo sąlygas, taip pat į darbuotojų į 
deramą darbą bei darbo užmokestį ir 
vartotojų teises į patikimas paslaugas. 
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Or. en

Pagrindimas

Reikalingas patikslinimas siekiant pabrėžti teisę į tinkamas darbo sąlygas, kad būtų išvengta
socialinio dempingo, ir pagarbą vartotojų teisėms į patikimas ir įperkamas paslaugas.

Pakeitimas 215
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios 
geležinkelio paslaugas, laikytųsi 
nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų 
nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad 
pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose 
geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo 
veiklą visiškai saugiai ir tinkamai
atsižvelgdamos į sveikatos ir socialines 
sąlygas, taip pat į darbuotojų ir vartotojų 
teises.

(25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
visos geležinkelio įmonės, teikiančios 
geležinkelio paslaugas, laikytųsi ir 
nacionalinių, ir Sąjungos taisyklių, taikomų 
nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad 
pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose 
geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo 
veiklą visiškai saugiai ir visiškai 
atsižvelgdamos į esamus įpareigojimus dėl 
socialinių sąlygų, sveikatos apsaugos, taip 
pat į darbuotojų ir vartotojų teises.

Or. de

Pagrindimas

Esamas nuostatas dėl sveikatos apsaugos, darbuotojų teisių ir socialinių sąlygų geležinkelio 
įmonės turi visiškai pripažinti ir jų laikytis.

Pakeitimas 216
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios 
geležinkelio paslaugas, laikytųsi 

(25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
visos geležinkelio įmonės, teikiančios 
geležinkelio paslaugas, laikytųsi 
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nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų 
nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad 
pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose 
geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo 
veiklą visiškai saugiai ir tinkamai
atsižvelgdamos į sveikatos ir socialines 
sąlygas, taip pat į darbuotojų ir vartotojų 
teises.

nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų 
nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad 
pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose 
geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo 
veiklą visiškai saugiai ir visiškai 
atsižvelgdamos į esamus įpareigojimus dėl
sveikatos ir socialinių sąlygų, taip pat į 
darbuotojų ir vartotojų teises.

Or. de

Pagrindimas

Kol nėra privalomų, bendrai taikomų ir suderintų Europos standartų (tokių kaip TSS), ir 
toliau turi būti taikomos nacionalinės nuostatos. Tačiau, siekiant užtikrinti geležinkelių eismo 
saugą, jų reikia laikytis ne „tinkamai“, o visiškai. Kalbant apie saugą ir sveikatos apsaugą, 
negali būti paliekama jokios laisvės veikti savo nuožiūra. Be to, tai yra vertimo klaida (plg. 
tekstą prancūzų kalba: „le plein respect“).

Pakeitimas 217
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios 
geležinkelio paslaugas, laikytųsi 
nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų 
nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad 
pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose
geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo 
veiklą visiškai saugiai ir tinkamai 
atsižvelgdamos į sveikatos ir socialines 
sąlygas, taip pat į darbuotojų ir vartotojų 
teises.

(25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
geležinkelio įmonės, teikiančios 
geležinkelio paslaugas, laikytųsi 
nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų 
nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad 
pirmiau minėtos įmonės visuose
geležinkelio ruožuose galėtų plėtoti savo 
veiklą visiškai saugiai ir tinkamai 
atsižvelgdamos į sveikatos ir socialines 
sąlygas, taip pat į darbuotojų ir vartotojų 
teises.

Or. es

Pagrindimas

Akivaizdu, kad nurodomos sąlygos turi būti įgyvendinamos visais atvejais.



PE467.166v01-00 54/189 AM\870642LT.doc

LT

Pakeitimas 218
Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Vis dar per dažnai nepagrįstai 
apsunkinamas leidimų naudoti riedmenis 
išdavimas geležinkelių transporto 
įmonėms ir taip trikdomas įmonių 
įsitraukimas į rinką. Tam Europos 
geležinkelio agentūrai suteikti dideli 
įgaliojimai. Dėl šios priežasties prašome 
Komisijos persvarstant Direktyvą 
881/2004 ištirti, ar būtų galima 
atitinkamai praplėsti Europos geležinkelio 
agentūros įgaliojimus.

Or. nl

Pagrindimas

Geležinkelių transporto įmonėms ne visada paprasta pradėti veiklą valstybės narės 
geležinkelių rinkoje. Kaip suplanuota persvarsčius Direktyvą dėl Geležinkelio agentūros, 
Europos geležinkelio agentūrai turėtų būti suteikti įgaliojimai griežčiau prižiūrėti valstybes 
nares, kurių leidimų išdavimo tvarka netiesiogiai trukdo įmonėms patekti į rinką, bei imtis 
atitinkamų priemonių. Prašome Komisijos pasinaudoti šia galimybe.

Pakeitimas 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Siekiant visoms geležinkelio įmonėms 
užtikrinti skaidrumą ir nediskriminacinę 
prieigą prie geležinkelių infrastruktūros ir 
su geležinkeliais susijusių paslaugų, visa 
informacija, kurios reikia, kad būtų 
galima naudotis prieigos prie 
infrastruktūros teisėmis, turi būti 
skelbiama tinklo nuostatuose.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 220
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Siekiant visoms geležinkelio įmonėms 
užtikrinti skaidrumą ir nediskriminacinę 
prieigą prie geležinkelių infrastruktūros ir 
su geležinkeliais susijusių paslaugų, visa 
informacija, kurios reikia, kad būtų 
galima naudotis prieigos prie 
infrastruktūros teisėmis, turi būti 
skelbiama tinklo nuostatuose.

(27) Infrastruktūros valdytojas turėtų 
teikti ir skelbti tinklo nuostatuose 
informaciją apie prieigos prie geležinkelių 
infrastruktūros teisę ir naudojimosi ja 
sąlygas, taip pat apie visas su 
geležinkeliais susijusias paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbios informacijos aiškumas ir prieinamumas tinklo nuostatuose – skaidrumo prielaida; 
tai taip pat suteiks visiems licencijuotiems pareiškėjams galimybę laisvai rinktis sąžiningą ir 
nediskriminacinę prieigą prie geležinkelių infrastruktūros.

Pakeitimas 221
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Siekiant visoms geležinkelio įmonėms 
užtikrinti skaidrumą ir nediskriminacinę 
prieigą prie geležinkelių infrastruktūros ir 
su geležinkeliais susijusių paslaugų, visa 
informacija, kurios reikia kad būtų galima 

(27) Siekiant visoms geležinkelio įmonėms 
užtikrinti skaidrumą ir nediskriminacinę 
prieigą prie geležinkelių infrastruktūros ir 
su geležinkeliais susijusių paslaugų, visa 
informacija, kurios reikia, kad būtų galima 
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naudotis prieigos prie infrastruktūros 
teisėmis, turi būti skelbiama tinklo 
nuostatuose.

naudotis prieigos prie infrastruktūros 
teisėmis, turi būti skelbiama tinklo 
nuostatuose neįgaliesiems ar riboto
judėjimo asmenims prieinama forma.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas nuoseklumas su sprendimais, priimtais įgyvendinant kitas iniciatyvas, ir 
suteikta galimybė informacija naudotis bet kokia forma, kad nebūtų diskriminuojami 
neįgalieji.

Pakeitimas 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Tinkamos geležinkelių 
infrastruktūros pajėgumo paskirstymo 
sistemos kartu su konkurencingų 
operatorių buvimu padės pasiekti 
pusiausvyrą tarp įvairių transporto rūšių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paskatinus optimaliai panaudoti 
geležinkelių infrastruktūrą, sumažės 

Išbraukta.
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transporto paslaugų kaina visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) „Sąžiningos ir efektyvios 
kainodaros“ koncepcija (1996 m. 
Komisijos žalioji knyga) visų pirma turėtų 
būti taikoma nustatant energijos 
mokesčius, internalizuojant išorės 
sąnaudas, taip pat nustatant pridėtinės 
vertės mokesčius ir kitas ekonomines
priemones. Politika turėtų būti 
grindžiama siekiu užkirsti kelią 
nesąžiningai konkurencijai, turinčiai 
neigiamą poveikį tausesnėms transporto 
rūšims.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su Komisijos Baltosios knygos dėl transporto (2011 m.) I priedo 
39 dalimi dėl „Pažangi kainodara ir apmokestinimas“. Norėtume, kad EP dar kartą 
patvirtintų savo pritarimą šiems principams, kurį ketiname pareikšti ir rengiant penktąją 
Baltąją knygą 2031 m.

Pakeitimas 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
 32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Mokesčių ėmimo ir pajėgumo 
paskirstymo sistemos turėtų sudaryti 
sąlygas sąžiningai konkurencijai teikiant 
geležinkelių paslaugas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Infrastruktūros pajėgumo 
paskirstymo sistemos turėtų suteikti 
geležinkelio įmonėms aiškią ir nuoseklią 
informaciją, padedančią priimti 
racionalius sprendimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Kiekviena mokesčių ėmimo sistema 
suteiks ekonominio pobūdžio informaciją 
naudotojams. Svarbu, kad geležinkelio 
įmonių gaunama informacija būtų 
nuosekli ir skatintų jas priimti racionalius 
sprendimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 228
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Kiekviena mokesčių ėmimo sistema 
suteiks ekonominio pobūdžio informaciją 
naudotojams. Svarbu, kad geležinkelio 
įmonių gaunama informacija būtų nuosekli 
ir skatintų jas priimti racionalius 
sprendimus.

(35) Kiekviena mokesčių ėmimo sistema 
suteiks ekonominio pobūdžio informaciją 
naudotojams. Svarbu, kad geležinkelio 
įmonių gaunama informacija būtų nuosekli 
ir aiški bei skatintų jas priimti racionalius 
ir tvarius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Pageidautina, kad geležinkelio 
įmonės ir infrastruktūros valdytojas būtų 

Išbraukta.
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skatinami mažinti sutrikimų skaičių ir 
gerinti tinklo eksploatacines savybes.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 230
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Pageidautina, kad geležinkelio 
įmonės ir infrastruktūros valdytojas būtų 
skatinami mažinti sutrikimų skaičių ir 
gerinti tinklo eksploatacines savybes.

(37) Kaip sutarties sudarymo kriterijų 
būtina nustatyti reikalavimą, kad 
geležinkelio įmonės ir infrastruktūros 
valdytojas mažintų sutrikimų skaičių ir 
gerintų tinklo eksploatacines savybes.

Or. es

Pagrindimas

Būtina nustatyti geležinkelio įmonėms ir infrastruktūros valdytojams keliamą veiksmingumo 
reikalavimą – mažinti sutrikimų skaičių, kad būtų gerinama veikla. Atrodo, kad vartojant žodį 
„skatinti“ tam tikri veiksmai priklauso tik nuo noro juos vykdyti.

Pakeitimas 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę leisti geležinkelių paslaugų 
pirkėjams tiesiogiai dalyvauti skirstant 
infrastruktūros pajėgumą.

Išbraukta.



AM\870642LT.doc 61/189 PE467.166v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos. 

Pakeitimas 232
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Valstybės narės turėtų turėti galimybę
leisti geležinkelių paslaugų pirkėjams
tiesiogiai dalyvauti skirstant infrastruktūros 
pajėgumą. 

(38) Valstybės narės galėtų leisti tik 
licencijuotoms geležinkelio įmonėms 
pirkti geležinkelių paslaugas siekiant
tiesiogiai dalyvauti skirstant infrastruktūros 
pajėgumą. 

Or. en

Pagrindimas

Tik licencijuotos geležinkelio įmonės turėtų turėti teisę dalyvauti ir turėti prieigą prie 
geležinkelio paslaugų, nes jų patvirtinti pajėgumai gali užtikrinti visapusišką integruotų
saugos nuostatų laikymąsi.

Pakeitimas 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Svarbu atsižvelgti ir į pareiškėjų, ir į 
infrastruktūros valdytojo veiklos 
poreikius.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 234
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Siekiant padidinti potencialią rinką 
naujiems geležinkelių klientams turi būti 
remiami pareiškėjai, siūlantys keičiamo 
sąstato krovininių traukinių paslaugas. 
Todėl svarbu, kad infrastruktūros 
valdytojas atsižvelgtų į šiuos pareiškėjus 
suteikdamas pajėgumus, kad būtų galima
visapusiškai pasinaudoti šiuo teisiniu
pagrindu ir didinti naujų sektorių turimą 
geležinkelių transporto rinkos dalį.

Or. en

Pakeitimas 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Pajėgumo paskirstymas turi užkirsti 
kelią taikyti kitoms įmonėms, turinčioms 
ar ketinančioms turėti teisę naudotis 
infrastruktūra ir norinčioms plėtoti savo 
verslą, nepagrįstus suvaržymus. 

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Siekiant didinti geležinkelių 
patrauklumą tuo atveju, kai teikiant 
transporto paslaugas naudojamasi kelių 
infrastruktūros valdytojų tinklu, ypač 
teikiant tarptautinio transporto paslaugas, 
svarbu garantuoti geresnį pajėgumo 
paskirstymo sistemų koordinavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Siekiant didinti geležinkelių 
patrauklumą tuo atveju, kai teikiant 
transporto paslaugas naudojamasi kelių 
infrastruktūros valdytojų tinklu, ypač 
teikiant tarptautinio transporto paslaugas, 
svarbu garantuoti geresnį pajėgumo 
paskirstymo sistemų koordinavimą.

(50) Siekiant didinti geležinkelių 
patrauklumą tuo atveju, kai teikiant 
transporto paslaugas naudojamasi kelių 
infrastruktūros valdytojų tinklu, ypač 
teikiant tarptautinio transporto paslaugas, 
svarbu garantuoti geresnį pajėgumo 
paskirstymo sistemų koordinavimą. Šiuo 
tikslu atrodo, kad reikėtų per tam tikrą 
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laiką sukurti Europos reguliavimo 
instituciją.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išreiškiamas siekis per tam tikrą laiką įkurti Europos reguliavimo instituciją.

Pakeitimas 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) Svarbu sumažinti geležinkelių 
infrastruktūrų arba įvairių transporto 
rūšių konkurencijos iškraipymus, 
galinčius atsirasti dėl labai skirtingų 
mokesčių ėmimo principų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Pageidautina nustatyti tas 
infrastruktūros paslaugų sudedamąsias 
dalis, kurios yra svarbios tam, kad 
operatorius galėtų teikti paslaugas ir 
kurios turėtų būti suteikiamos už 
minimalų prieigos prie infrastruktūros 

Išbraukta.
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mokestį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Būtina investuoti į geležinkelių 
infrastruktūrą, o infrastruktūros mokesčių 
ėmimo sistema turėtų būti tokia, kad 
skatintų infrastruktūros valdytojus skirti 
reikiamas investicijas , kurios būtų 
ekonomiškai patrauklios. 

(53) Būtina daugiau investuoti į 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač į esamą 
infrastruktūrą, o infrastruktūros mokesčių 
ėmimo sistema turėtų būti tokia, kad 
skatintų infrastruktūros valdytojus skirti 
reikiamas investicijas, kurios būtų 
ekonomiškai patrauklios ir ekologiškai 
tvarios.

Or. en

Pakeitimas 241
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Pageidautina užtikrinti, kad priimant 
su transportu susijusius sprendimus būtų 
atsižvelgta į išores išlaidas, o geležinkelių 
infrastruktūros mokesčiais būtų galima 
suderintai ir subalansuotai prisidėti prie 
visų transporto rūšių išorės išlaidų 
internalizacijos.

(55) Pageidautina užtikrinti, kad priimant 
su transportu susijusius sprendimus būtų 
atsižvelgta į bendras išorės išlaidas, o 
geležinkelių infrastruktūros mokesčiais 
būtų galima suderintai ir subalansuotai 
prisidėti prie visų transporto rūšių išorės 
išlaidų internalizacijos.
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Or. es

Pagrindimas

Kalbant apie išorės išlaidas, susijusias su geležinkelių infrastruktūra, turi būti atsižvelgiama į 
visus prekybos srautus; kitu atveju gali būti optimizuojama vietos veikla, dėl kurios vietos 
lygmeniu gerėja išorės veiklos rezultatai, bet kuri turi neigiamą poveikį išorės išlaidoms 
Europos lygmeniu (pavyzdžiui, važiuojama ilgesniais maršrutais arba maršrutais, kuriuose 
susidaro daugiau eismo spūsčių).

Pakeitimas 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) Svarbu užtikrinti, kad vidaus ir  
tarptautiniam susisiekimui taikomi 
mokesčiai būtų tokie, kad leistų 
geležinkeliams patenkinti rinkos 
poreikius; taigi už naudojimąsi 
infrastruktūra imamų mokesčių dydis 
turėtų atitikti dėl tam tikro traukinio reiso 
tiesiogiai atsirandančias išlaidas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos. 

Pakeitimas 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) Geležinkelių infrastruktūra yra 
natūralus monopolis. Dėl to 
infrastruktūros valdytojus reikia skatinti 

Išbraukta.
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mažinti išlaidas ir veiksmingai valdyti 
jiems priklausančią infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 244
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) Siekiant padidinti geležinkeliais 
gabenamų keleivių ir krovinių dalį 
palyginti su kitomis transporto rūšimis 
reikia nustatyti, kad įskaičiuojant išorės 
sąnaudas valstybės narės pasirūpintų, jog 
mokesčių diferencijavimas neturėtų 
neigiamo poveikio infrastruktūros 
valdytojo finansiniam stabilumui. Jei 
infrastruktūros valdytojas dėl šio 
diferencijavimo vis dėlto patirtų nuostolių, 
rekomenduojama skirtumą kompensuoti 
valstybės lėšomis atsižvelgiant į valstybės 
pagalbos teikimo tvarką.

Or. nl

Pakeitimas 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Geležinkelių transporto plėtra turėtų 
būti užtikrinta pasitelkiant, inter alia, 

Išbraukta.
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Sąjungos turimas priemones, 
nepažeidžiant jau nustatytų prioritetų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 246
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Geležinkelių transporto plėtra turėtų 
būti užtikrinta pasitelkiant, inter alia, 
Sąjungos turimas priemones, nepažeidžiant 
jau nustatytų prioritetų. 

(59) Tvari geležinkelių transporto plėtra 
turėtų būti užtikrinta pasitelkiant, inter alia, 
Sąjungos turimas priemones, nepažeidžiant 
jau nustatytų prioritetų. 

Or. en

Pagrindimas

Suderintas su nurodymu, kad geležinkelių transportas turėtų būti tobulinamas nepažeidžiant 
jau nustatytų prioritetų, t. y. dabartinio Mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano, sprendžiant klimato kaitos problemas.

Pakeitimas 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) Pageidautina, kad geležinkelio 
įmonės ir infrastruktūros valdytojas būtų 
skatinami mažinti sutrikimų tinkle 
skaičių.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.

Pakeitimas 248
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) Pageidautina, kad geležinkelio 
įmonės ir infrastruktūros valdytojas būtų 
skatinami mažinti sutrikimų tinkle skaičių.

(61) Būtina reikalauti, kad geležinkelio 
įmonės ir infrastruktūros valdytojas 
mažintų sutrikimų tinkle skaičių.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas derinamas su 37 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) Skirstydamas pajėgumus, 
infrastruktūros valdytojas turi išlaidų, 
kurias turėtų būti reikalaujama apmokėti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų 
dalių gali būti išbrauktos.
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Pakeitimas 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) Kad geležinkelių infrastruktūra būtų 
veiksmingai valdoma bei tinkamai ir 
nediskriminuojant naudojama, reikia 
įsteigti reguliavimo instituciją, kuri
nepaisant nagrinėjimo teismine tvarka 
galimybės, prižiūrėtų šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymą ir būtų 
apeliacinis organas.

(63) Kad geležinkelių infrastruktūra būtų 
veiksmingai valdoma bei tinkamai ir 
nediskriminuojant naudojama, reikia 
įsteigti nacionalines reguliavimo 
institucijas, kurios nepaisant nagrinėjimo 
teismine tvarka galimybės, prižiūrėtų šioje 
direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą ir 
būtų apeliaciniai organai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas tekstas.

Pakeitimas 251
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) Reikalingos konkrečios priemonės 
tam, kad būtų atsižvelgta į konkrečią tam
tikrų valstybių narių geopolitinę ir 
geografinę padėtį ir geležinkelių sektoriaus 
organizacijos įvairiose valstybėse narėse 
ypatybes, kartu užtikrinant vidaus rinkos 
vientisumą.

(64) Reikalingos konkrečios priemonės 
tam, kad būtų atsižvelgta į tam tikrą
geopolitinę ir geografinę padėtį, taip pat
geležinkelių sektoriaus organizacijos 
įvairiose valstybėse narėse ypatybes, kartu 
užtikrinant vidaus rinkos vientisumą.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti patobulintam teksto redakcija – abi padėtys gali būti susietos.
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Pakeitimas 252
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) Komisija turėtų būti įgaliota 
pritaikyti šios direktyvos priedus. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti 
priimtos kaip deleguotieji teisės aktai 
pagal Sutarties 290 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į šios direktyvos priedus įtrauktos esminės ir svarbios nuostatos, kurioms netaikomas 
Sutarties 290 straipsnis, taigi siekiant jas pakeisti turi būti taikoma bendro sprendimo 
procedūra.

Pakeitimas 253
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) Šia direktyva neturėtų būti keičiami 
XI priedo B dalyje nurodyti terminai, iki 
kurių valstybės narės turi įgyvendinti 
ankstesnes direktyvas,

(71) Šia direktyva neturėtų būti keičiami 
XI priedo B dalyje nurodyti terminai, iki 
kurių valstybės narės turi įgyvendinti 
ankstesnes direktyvas arba pažeidžiamas 
Tarpinstitucinio susitarimo 34 punktas 
dėl koreliacijos lentelių parengimo, 
įskaitant galimą perkėlimo į nacionalinę 
teisę koordinatoriaus paskyrimą, kai to 
reikia.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės turi laikytis abiejų nuostatų: dėl perkėlimo į nacionalinę teisę terminų ir dėl 
koreliacijos lentelių parengimo pagal Tarpinstitucinį susitarimą, nes tai sudarys sąlygas
geresnei teisės aktų leidybai ir palengvins Europos Komisijos vykdomą stebėseną siekiant 
įvertinti visapusišką galiojančių nuostatų laikymąsi.

Pakeitimas 254
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II skyrius netaikomas geležinkelio 
įmonėms, kurios paslaugas teikia tik 
mieste, priemiestyje arba regione. 

1. Ši direktyva taikoma geležinkelio 
įmonėms, kurios teikia vidaus ir 
tarptautines vežimo geležinkeliais
paslaugas, išskyrus kitų bėginio transporto 
rūšių, pvz., metro arba tramvajų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu patikslinti taikymo sritį pateikiant aiškią formuluotę, kuria atsižvelgiama į 
paslaugas regione ir priemiestyje, dažnai teikiamas geležinkelio įmonių, kurios naudojasi
geležinkelių tinklo infrastruktūra.

Pakeitimas 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II skyrius netaikomas geležinkelio 
įmonėms, kurios paslaugas teikia tik 
mieste, priemiestyje arba regione. 

1. II skyrius netaikomas geležinkelio 
įmonėms, kurios keleivių ir krovinių 
vežimo paslaugas teikia tik mieste, 
priemiestyje arba regione.

Or. en
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Pakeitimas 256
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės III skyriaus gali 
netaikyti:

2. Valstybės narės, laikydamasi savo 
nacionalinių teisės aktų dėl saugaus 
eksploatavimo sąlygų, III skyriaus gali 
netaikyti:

Or. en

Pagrindimas

Vis dėlto kiekviena valstybė narė savo nacionaliniuose teisės aktuose privalo užtikrinti visų 
galiojančių darbuotojų saugos bei geležinkelių eksploatavimo taisyklių laikymąsi, net jei 
numatyta taikymo srities išimtis.

Pakeitimas 257
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įmonėms, kurios, teikdamos tik keleivių 
vežimo geležinkeliais paslaugas, naudojasi 
vietine ir regionine autonomine 
geležinkelių infrastruktūra; 

(a) geležinkelio įmonėms, kurios, 
teikdamos tik keleivių ar krovinių vežimo 
geležinkeliais paslaugas, naudojasi vietine 
ir regionine autonomine geležinkelių 
infrastruktūra;

Or. en

Pagrindimas

Vietiniais autonominiais geležinkelio tinklais galėtų būti naudojamasi ir keleivių, ir krovinių 
vežimo paslaugoms teikti, ir bet kokiu atveju atitinkamas operatorius vis tiek turėtų būti 
geležinkelio įmonė.
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Pakeitimas 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įmonėms, kurios, teikdamos tik keleivių 
vežimo geležinkeliais paslaugas, naudojasi 
vietine ir regionine autonomine 
geležinkelių infrastruktūra;

(a) įmonėms, kurios, teikdamos tik keleivių 
ar krovinių vežimo geležinkeliais 
paslaugas, naudojasi vietine ir regionine 
autonomine geležinkelių infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 259
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) geležinkelio įmonėms, kurios teikia tik 
miesto ir priemiestines keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugas;

(b) geležinkelio įmonėms, kurios teikia tik 
miesto ir priemiestines keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugas, ir tinklams, 
kuriais naudojasi vien tik geležinkelio 
įmonė, kuriai netaikoma šio straipsnio 
1 dalies nuostatos, ir tik tol, kol tinklo 
pajėgumo nepaprašo kitas pareiškėjas;

Or. en

Pagrindimas

Išskyrus atvejus, kai atitinkamam geležinkelių tinklui taikomos šio straipsnio 1 dalies 
nuostatos, vienai geležinkelio įmonei susiję reikalavimai, ypač dėl draudimo, gali būti 
netaikomi tol, kol nepateikiami kiti prašymai skirti to paties tinklo pajėgumo.

Pakeitimas 260
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) geležinkelio įmonėms, kurios teikia tik 
regioninio krovinių vežimo geležinkeliais 
paslaugas;

(c) geležinkelio įmonėms, kurios teikia tik 
miesto ir priemiestines keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugas, ir tinklams, 
kuriais naudojasi vien tik geležinkelio 
įmonė, kuriai netaikoma šio straipsnio 
1 dalies nuostatos, ir tik tol, kol tinklo 
pajėgumo nepaprašo kitas pareiškėjas;

Or. en

Pagrindimas

Išskyrus atvejus, kai atitinkamam geležinkelių tinklui taikomos šio straipsnio 1 dalies 
nuostatos, vienai geležinkelio įmonei susiję reikalavimai, ypač dėl draudimo, gali būti 
netaikomi tol, kol nepateikiami kiti prašymai skirti to paties tinklo pajėgumo.

Pakeitimas 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Valstybės narės II, III ir IV skyrių 
gali netaikyti geležinkelių infrastruktūrai, 
kurios vėžės plotis skiriasi nuo 
pagrindinio Europos Sąjungos 
geležinkelio tinklo vėžės pločio, kuri yra 
autonominė ir naudojama vien tik 
regioninėms krovinių vežimo paslaugoms 
teikti.

Or. en

Pagrindimas

Įmonės, įsteigtos remiantis Direktyvos 2001/14/EB 1 straipsnio c punktu, ir jų struktūra bei 
verslo interesai skiriasi nuo pagrindine infrastruktūra besinaudojančių ir valstybėse narėse 
veikiančių įmonių. ES teisės aktai negali trukdyti ir apsunkinti regioniniu mastu naudojamų 
vėžių operatorių verslo veiklos, kuri tiek socialiniu , tiek ekonominiu aspektu naudinga 
regiono ir vietos ekonomikai. Valstybės narės turėtų netaikyti tokioms linijoms ir 
operatoriams II, III bei IV skyrių ir galėti savo nuožiūra priimti individualius sprendimus, 
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pagrįstus konkrečiomis tam tikrų įmonių sąlygomis.

Pakeitimas 262
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės 31 straipsnio 5 dalies 
gali netaikyti transporto priemonėms, 
naudojamoms ar numatytoms naudoti 
pervežimams iš trečiųjų šalių ir į jas bei 
važinėjančioms tinklais transporto 
priemonėms, kurių vėžės plotis skiriasi 
nuo pagrindinio Europos Sąjungoje 
geležinkelio tinklo vėžės pločio.

Or. en

Pakeitimas 263
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti patvirtinti 
kitokius pajėgumų paskirstymo grafiko 
laikotarpius ir terminus, nei nurodyti 
43 straipsnio 2 dalyje, VIII priedo 
4b punkte ir IX priedo 4 punkte, kad 
bendradarbiaujant su trečiųjų šalių 
infrastruktūros valdytojais tarptautinės 
traukinio linijos būtų nustatytos tinkle, 
kurio vežės plotis skiriasi nuo pagrindinio 
Europos Sąjungos geležinkelio tinklo 
vežės pločio.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į ypatingą Baltijos šalių padėtį valdant savo tinklą, kurio vėžės 
plotis yra 1520 mm, t. y. skiriasi nuo likusios Europos Sąjungos geležinkelių tinklo dalies
vežės pločio.

Pakeitimas 264
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vietiniams ir regioniniams 
autonominiams tinklams teikiant keleivių 
vežimo geležinkelių infrastruktūra 
paslaugas; 

(a) vietiniams ir regioniniams 
autonominiams tinklams teikiant keleivių 
vežimo geležinkelių infrastruktūra 
paslaugas ir geležinkelio įmonėms, kurios 
juose eksploatuoja traukinius;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu papildoma ir patikslinama galima taikymo srities išimtis.

Pakeitimas 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vietiniams ir regioniniams 
autonominiams tinklams teikiant keleivių
vežimo geležinkelių infrastruktūra 
paslaugas; 

(a) vietiniams ir regioniniams 
autonominiams tinklams teikiant keleivių 
ir krovinių vežimo geležinkelių 
infrastruktūra paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 266
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tinklams, skirtiems vien tik miesto ar 
priemiestinėms keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugoms teikti; 

(b) tinklams, kuriais naudojasi vien tik 
geležinkelio įmonė, kuriai netaikoma šio 
straipsnio 1 dalies nuostatos, tik miesto ar 
priemiestinėms keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugoms teikti ir tik tol, 
kol tinklo pajėgumo nepaprašo kitas 
pareiškėjas;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kokiam regioniniam keleivių vežimo geležinkeliais tinklui ir paslaugoms 
nuostatos gali būti netaikomos, jei jiems netaikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos.

Pakeitimas 267
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tinklams, skirtiems vien tik miesto ar 
priemiestinėms keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugoms teikti;

(b) tinklams, kurie naudojami vien tik 
miesto ar priemiestinėms keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugoms teikti;

Or. en

Pakeitimas 268
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vien tik infrastruktūros savininko 
krovinių vežimo reikmėms skirtai privačiai 
geležinkelių infrastruktūrai; 

(d) vien tik infrastruktūros savininko 
krovinių vežimo reikmėms skirtai privačiai 
geležinkelių infrastruktūrai ir susijusioms 
geležinkelio įmonėms;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu papildoma ir patikslinama galima taikymo srities išimtis.

Pakeitimas 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma geležinkelio 
įmonėms, kurių vežimo geležinkeliais
veikla apsiriboja vien tik šaudyklinėmis 
kelių transporto priemonių vežimo 
Lamanšo sąsiaurio tuneliu paslaugomis ir 
transporto veiklai, kurią vykdant 
teikiamos šaudyklinės kelių transporto 
priemonių vežimo Lamanšo tuneliu
paslaugos, išskyrus 6 straipsnio 1 dalį, 10, 
11, 12 ir 28 straipsnius.

4. Ši direktyva netaikoma geležinkelio 
transporto paslaugoms Lamanšo tuneliu ir 
šias paslaugas teikiančioms įmonėms, 
išskyrus 6 straipsnio 1 dalį, 10, 11, 12 ir 28 
straipsnius.

Or. fr

Pagrindimas

Dabartinės direktyvos yra netinkamos Lamanšo tuneliui, pastatytam pagal nevalstybinį 
juridinį ir finansinį modelį, paremtą finansavimu paties tunelio lėšomis, neprašant viešųjų 
lėšų ir numatant atlikti nuolatinius pasiekimų ir naujų subjektų tyrimus. Šiuo pakeitimu 
supaprastinamos ir išaiškinamos nuolaidos, taikomos šio tunelio transporto paslaugoms.

Pakeitimas 270
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia 
įstaiga ar įmonė, atsakinga visų pirma už
geležinkelių infrastruktūros sukūrimą, 
valdymą ir priežiūrą, įskaitant eismo 
valdymą, traukinių kontrolę ir valdymą bei 
signalizaciją; tinklo arba tinklo dalies
infrastruktūros valdytojo funkcijos gali 
būti pavestos kelioms įstaigoms ar 
įmonėms;

(2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia 
atsakinga įstaiga ar įmonė, kurios 
funkcijos apima geležinkelių 
infrastruktūros sukūrimą, valdymą, 
priežiūrą ir investavimą į ją, saugumo 
klausimus, eismo valdymą, traukinių 
kontrolę ir valdymą, signalizaciją ir visus 
susijusius klausimus; infrastruktūros 
valdytojas turi priimti sprendimus dėl 
linijų paskirstymo, įskaitant esamo linijų 
pajėgumo įvertinimą bei jų paskyrimą, 
taip pat sprendimus dėl atitinkamų 
infrastruktūros mokesčių dydžio 
nustatymo ir jų surinkimo;

Or. en

Pagrindimas

Visos atitinkamos pagrindinės funkcijos, įskaitant traukinio linijų paskirstymą galutiniu
veiklos etapu tam, kad būtų užtikrinta saugi ir patikima licencijas turinčių geležinkelių įmonių 
veikla atitinkamame tinkle –  tai infrastruktūros valdytojui tenkantys uždaviniai –
infrastruktūros valdytojas turi pasirinkti organizacinį veiklos modelį.

Pakeitimas 271
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia 
įstaiga ar įmonė, atsakinga visų pirma už 
geležinkelių infrastruktūros sukūrimą, 
valdymą ir priežiūrą, įskaitant eismo 
valdymą, traukinių kontrolę ir valdymą bei 
signalizaciją; tinklo arba tinklo dalies 
infrastruktūros valdytojo funkcijos gali būti 
pavestos kelioms įstaigoms ar įmonėms

(2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia 
įstaiga ar įmonė, nesanti 1 punkte 
minimos įmonės dalis ar su šia įmone 
nesusieta jokiais tiesioginiais ar 
netiesioginiais ryšiais ir atsakinga visų 
pirma už geležinkelių infrastruktūros 
sukūrimą, valdymą ir priežiūrą, įskaitant 
eismo valdymą, traukinių kontrolę ir 
valdymą bei signalizaciją; tinklo arba 
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tinklo dalies infrastruktūros valdytojo 
funkcijos gali būti pavestos kelioms 
įstaigoms ar įmonėms;

Or. nl

Pakeitimas 272
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia 
įstaiga ar įmonė, atsakinga visų pirma už 
geležinkelių infrastruktūros sukūrimą, 
valdymą ir priežiūrą, įskaitant eismo 
valdymą, traukinių kontrolę ir valdymą bei 
signalizaciją; tinklo arba tinklo dalies
infrastruktūros valdytojo funkcijos gali 
būti pavestos kelioms įstaigoms ar 
įmonėms; 

(2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia 
įstaiga ar įmonė, atsakinga visų pirma už 
geležinkelių infrastruktūros sukūrimą, 
valdymą ir priežiūrą, įskaitant eismo 
valdymą, traukinių kontrolę ir valdymą bei 
signalizaciją; pagrindinės infrastruktūros 
valdytojo funkcijos yra šios: priimti 
sprendimus dėl traukinio linijų 
paskirstymo, įskaitant galimybių naudotis 
konkrečiomis linijomis nustatymą ir 
įvertinimą bei jų paskyrimą, priimti 
sprendimus dėl infrastruktūros mokesčių 
ėmimo, įskaitant sprendimus dėl mokesčių 
dydžio nustatymo ir jų surinkimo, ir dėl 
investicijų į infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 273
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia 
įstaiga ar įmonė, atsakinga visų pirma už 
geležinkelių infrastruktūros sukūrimą, 
valdymą ir priežiūrą, įskaitant eismo 

(2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia 
įstaiga ar įmonė, atsakinga visų pirma už 
geležinkelių infrastruktūros sukūrimą, 
valdymą ir priežiūrą, įskaitant eismo 
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valdymą, traukinių kontrolę ir valdymą bei 
signalizaciją; tinklo arba tinklo dalies 
infrastruktūros valdytojo funkcijos gali būti 
pavestos kelioms įstaigoms ar įmonėms;

valdymą, traukinių kontrolę ir valdymą bei 
signalizaciją; tinklo arba tinklo dalies 
infrastruktūros valdytojo funkcijos gali būti 
pavestos kelioms įstaigoms ar įmonėms; 
šios funkcijos – tai sprendimų dėl 
traukinio linijų paskyrimo priėmimas, 
įskaitant tiek konkrečių traukinio linijų 
paskyrimo ir naudojimo apibrėžtį bei 
vertinimą, tiek sprendimų dėl 
infrastruktūros apmokestinimo, įskaitant 
mokesčių nustatymą ir rinkimą, 
priėmimą, nepažeidžiant 29 straipsnio 
1 dalies nuostatų, taip pat investicijas į 
infrastruktūrą;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įgyvendinamas pranešėjos nurodymas pagrindinių funkcijų apibrėžtį iš 
II priedo perkelti į infrastruktūros valdytojo apibrėžtį, įtraukiama nuoroda į 29 straipsnio 
1 dalį dėl mokesčių nustatymo, taikymo ir rinkimo, kurioje šiuos mokesčius leidžiama 
nustatyti šalies parlamentui, jeigu taip numatyta pagal šalies konstitucinę sistemą. 
(Žr. 29 straipsnio 1 dalyje pateiktą pakeitimą).

Pakeitimas 274
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Reguliavimo institucija – nepolitinė 
ir visiškai nuo įmonių, ypač minimų 1 ir 
2 punkte, bei atitinkamo valstybės narės 
politikos departamento nepriklausoma 
institucija, prižiūrinti, kad šioje valstybėje 
narėje būtų teisingai taikomi atitinkami 
teisės aktai;

Or. nl
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Pakeitimas 275
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Institucinė nepriklausomybė –
padalijimas į du atskirus tai pačiai 
bendrovei nepriklausančius juridinius 
asmenis; 

Or. en

Pakeitimas 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarptautinė keleivių vežimo paslauga –
keleivių vežimo paslauga, kai traukinys 
kerta bent vieną valstybės narės sieną ir 
kurios pagrindinis tikslas yra vežti 
keleivius tarp stočių, esančių skirtingose 
valstybėse narėse; traukinys gali būti 
performuotas, o įvairios jo dalys gali būti 
pradėjusios maršrutą skirtingose vietose ir 
vykti į skirtingas paskirties vietas, tačiau 
tik tuo atveju, jei visi vagonai kerta 
mažiausiai vieną sieną;

(5) Tarptautinė keleivių vežimo paslauga –
keleivių vežimo paslauga, kai traukinys 
kerta bent vieną valstybės narės sieną ir 
kurios pagrindinis tikslas yra vežti 
keleivius tarp stočių, esančių skirtingose 
valstybėse narėse; traukinys gali būti 
performuotas, o įvairios jo dalys gali būti 
pradėjusios maršrutą skirtingose vietose ir 
vykti į skirtingas paskirties vietas, tačiau 
tik tuo atveju, jei visi vagonai kerta 
mažiausiai vieną sieną; miesto, 
priemiestinio ir tarpvalstybinio regiono 
transporto paslaugos, nurodytos 
Reglamente (EB) Nr. 1370/2007, nėra 
tarptautinės keleivių transporto 
paslaugos;

Or. fr

Pagrindimas

Miesto, priemiestinio ir tarpvalstybinio regiono transporto paslaugos, nurodytos Reglamente 
(EB) Nr. 1370/2007, nėra tarptautinės keleivių transporto paslaugos, nes jos atlieka tas 
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pačias funkcijas ir tenkina tuos pačius vietos poreikius, kaip ir kitos miesto, priemiestinio ir 
regiono transporto paslaugos.

Pakeitimas 277
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarptautinė keleivių vežimo paslauga –
keleivių vežimo paslauga, kai traukinys 
kerta bent vieną valstybės narės sieną ir 
kurios pagrindinis tikslas yra vežti 
keleivius tarp stočių, esančių skirtingose 
valstybėse narėse; traukinys gali būti 
performuotas, o įvairios jo dalys gali būti 
pradėjusios maršrutą skirtingose vietose ir 
vykti į skirtingas paskirties vietas, tačiau 
tik tuo atveju, jei visi vagonai kerta 
mažiausiai vieną sieną;

(5) Tarptautinė keleivių vežimo paslauga –
keleivių vežimo paslauga, kai traukinys 
kerta bent vieną valstybės narės sieną ir 
kurios pagrindinis tikslas yra vežti 
keleivius tarp stočių, esančių skirtingose 
valstybėse narėse, išskyrus regioninį
transportą tarpvalstybiniame regione; 
traukinys gali būti performuotas, o įvairios 
jo dalys gali būti pradėjusios maršrutą 
skirtingose vietose ir vykti į skirtingas 
paskirties vietas, tačiau tik tuo atveju, jei 
visi vagonai kerta mažiausiai vieną sieną;

Or. fr

Pagrindimas

Sąvoka „regionas“ vartojama geografine prasme.

Pakeitimas 278
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Mieste ir priemiesčiuose teikiamos 
paslaugos – transporto paslaugos, 
teikiamos, kad būtų patenkinti miesto arba 
aglomeracijos transporto poreikiai ir 
transporto poreikiai tarp tokio miesto arba 
aglomeracijos ir juos supančių rajonų;

(6) Mieste ir priemiesčiuose teikiamos 
paslaugos – geležinkelio paslaugos, 
teikiamos naudojantis kitu nei tokių 
bėginio transporto rūšių kaip metro ar 
tramvajus tinklu, kad būtų patenkinti 
miesto arba aglomeracijos transporto 
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poreikiai ir transporto poreikiai tarp tokio 
miesto arba aglomeracijos ir juos supančių 
rajonų;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas, kuriuo siekiama nustatyti susijusius geležinkelių tinklus ir atitinkamas 
geležinkelio paslaugas, teikiamas naudojantis šiais tinklais.

Pakeitimas 279
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Regioninės paslaugos – transporto 
paslaugos, teikiamos, kad būtų patenkinti 
regiono transporto poreikiai;

(7) Regioninės paslaugos – transporto 
paslaugos, teikiamos, kad būtų patenkinti 
vienos valstybės narės vieno ar kelių
regionų transporto poreikiai, arba dviejų 
valstybių narių tarpvalstybinių regionų 
transporto poreikiai;

Or. fr

Pagrindimas

Sąvoka „regionas“ vartojama geografine prasme.

Pakeitimas 280
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tranzitas – Sąjungos teritorijos 
kirtimas nepakraunant ar neiškraunant
krovinių ir (arba) neįlaipinant ar 
neišlaipinant keleivių Sąjungos 

(8) Tranzitas – krovinių ir (arba) keleivių 
pervežimas, kai maršrutas pradedamas 
vietose ir vykstama į paskirties vietas, 
esančias ne Sąjungos teritorijoje;
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teritorijoje; 

Or. en

Pakeitimas 281
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pareiškėjas – geležinkelio įmonė ir 
kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, 
pavyzdžiui, Reglamente (EB) 
Nr. 1370/2007 apibrėžtos kompetentingos 
institucijos, taip pat siuntėjai, ekspeditoriai 
ir kombinuoto susisiekimo operatoriai , 
kurie, norėdami teikti viešąsias paslaugas 
arba turėdami komercinių interesų, 
pageidauja įsigyti infrastruktūros 
pajėgumo;

(12) Pareiškėjas – geležinkelio įmonė ir 
kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, 
pavyzdžiui, Reglamente (EB) 
Nr. 1370/2007 apibrėžtos kompetentingos 
institucijos, taip pat siuntėjai, ekspeditoriai 
ir kombinuoto susisiekimo operatoriai , 
kurie, norėdami teikti viešąsias paslaugas 
arba turėdami komercinių interesų, 
pageidauja įsigyti infrastruktūros 
pajėgumo, jei tai numatyta nacionalinėse 
nuostatose;

Or. fr

Pagrindimas

Būtina geležinkelių sektoriaus subjektams leisti patiems organizuoti savo transporto planus, o 
valstybėms narėms leisti nustatyti patvirtinto pareiškėjo sąvoką.

Pakeitimas 282
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pareiškėjas – geležinkelio įmonė ir 
kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, 
pavyzdžiui, Reglamente (EB) Nr. 
1370/2007 apibrėžtos kompetentingos 
institucijos, taip pat siuntėjai, 

(12) Pareiškėjas – licencijuota geležinkelio 
įmonė, kuri turi komercinių interesų įsigyti 
infrastruktūros pajėgumo geležinkelio 
paslaugoms teikti;
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ekspeditoriai ir kombinuoto susisiekimo 
operatoriai , kurie, norėdami teikti 
viešąsias paslaugas arba turėdami
komercinių interesų, pageidauja įsigyti 
infrastruktūros pajėgumo; 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis įvairiomis ir ypač techninėmis žiniomis, tam, kad būtų išsaugoti pajėgumai, kartu 
išlaikant tinklo pajėgumų paskirstymo nuoseklumą ir užkertant kelią bet kokiam netinkamam 
naudojimui arba prekybai keliais, pareiškėjas turi būti licencijuota geležinkelio įmonė. Bet 
koks kitų galimų pareiškėjų, išskyrus geležinkelio įmonių, tokių kaip ekspeditoriai arba 
krovinių siuntimo paslaugų teikėjai, įtraukimas būtų nesuderinamas su ES reglamento 
913/2010 15 straipsniu. 

Pakeitimas 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pareiškėjas – geležinkelio įmonė ir 
kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, 
pavyzdžiui, Reglamente (EB) 
Nr. 1370/2007 
apibrėžtos kompetentingos institucijos, taip 
pat siuntėjai, ekspeditoriai ir kombinuoto 
susisiekimo operatoriai, kurie, norėdami 
teikti viešąsias paslaugas arba turėdami 
komercinių interesų, pageidauja įsigyti 
infrastruktūros pajėgumo;

(12) Pareiškėjas – licencijuota geležinkelio 
įmonė, o valstybėse narėse, kuriose tokia 
galimybė numatyta, ir kiti fiziniai arba 
juridiniai asmenys, pavyzdžiui, 
Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 
apibrėžtos kompetentingos institucijos, taip 
pat siuntėjai, ekspeditoriai ir kombinuoto 
susisiekimo operatoriai, kurie, norėdami 
teikti viešąsias paslaugas arba turėdami 
komercinių interesų, pageidauja įsigyti 
infrastruktūros pajėgumo, kad 
atitinkamoje teritorijoje galėtų teikti 
geležinkelių transporto paslaugas;

Or. de

Pagrindimas

Neteisingas konsolidavimas. Formuluotė atitinka Direktyvoje 2001/14/EB pateiktą 
formuluotę. Dėl kitų, ne geležinkelio įmonių prašymo skirti tam tikras traukinio linijas 
papildomų pajėgumų jokiu būdu neatsiras. Priešingai, taip tik atveriamos durys prekybai 
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stokojama preke – geležinkelių ruožais. Tikėtina, kad traukinio linijų kainos dėl to labai 
pakils, o viešųjų paslaugų užsakovų išlaidos išaugs.

Pakeitimas 284
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pareiškėjas – geležinkelio įmonė ir 
kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, 
pavyzdžiui, Reglamente (EB) 
Nr. 1370/2007 
apibrėžtos kompetentingos institucijos, taip 
pat siuntėjai, ekspeditoriai ir kombinuoto 
susisiekimo operatoriai, kurie, norėdami 
teikti viešąsias paslaugas arba turėdami 
komercinių interesų, pageidauja įsigyti 
infrastruktūros pajėgumo;

(12) Pareiškėjas – licencijuota geležinkelio 
įmonė, o valstybėse narėse, kurių 
nacionaliniuose teisės aktuose tokia 
galimybė numatyta, ir kiti fiziniai arba 
juridiniai asmenys, pavyzdžiui, 
Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 
apibrėžtos kompetentingos institucijos, taip 
pat siuntėjai, ekspeditoriai ir kombinuoto 
susisiekimo operatoriai, kurie, norėdami 
teikti viešąsias paslaugas arba turėdami 
komercinių interesų, pageidauja įsigyti 
infrastruktūros pajėgumo, kad 
atitinkamoje teritorijoje galėtų teikti 
geležinkelių transporto paslaugas;

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo 
krovinių vežimo Europos geležinkeliais 
tinklo1 5 straipsnio nuostatos taikomos 
krovinių vežimui tuo tikslu įkurtuose 
koridoriuose.
________________
1 OL L  276, 2010 10 20, p. 22.

Or. de

Pagrindimas

Dabartiniuose teisės aktuose numatyta, kad valstybės narės pačios nusprendžia, ar kiti 
fiziniai ar juridiniai asmenys gali prašyti suteikti infrastruktūros pajėgumų. Tik dėl krovinių 
vežimo koridorių, įkurtų pagal Reglamentą (ES) Nr. 913/2010, atitinkama nuostata 
apibendrinta pateikiant aiškius nurodymus tuo atveju, jei šie pajėgumai nenaudojami.
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Pakeitimas 285
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. Reguliavimo institucija yra 
savarankiška ir nepriklausoma, įkurta 
kiekvienoje valstybėje narėje pagal šios 
direktyvos 55 straipsnio sąlygas.

Or. fr

Pagrindimas

Konkurencija gali būti tik priemonė siekiant patenkinti visuomenės ir atstovų pateiktus 
prašymus, ji negali būti tikslas. Dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų skatinimo reikia 
perorientuoti tikslus, šiuo tikslu esminį vaidmenį atlieka reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 286
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Pagrindiniai geležinkelių 
infrastruktūros objektai – objektai, 
atitinkantys visas šias sąlygas:
– įmonė, eksploatuojanti šiuos 
geležinkelių infrastruktūros objektus, 
užima dominuojančią padėtį atitinkamoje 
rinkoje,
– įmonė, valdanti šiuos geležinkelių 
infrastruktūros objektus, techniniu 
požiūriu gali suteikti prieigą,
– atsisakymas suteikti prieigą prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų gali 
panaikinti bet kokią konkurenciją, nes 
jiems nėra pakaitalo nei fiziniu, nei 
ekonominiu požiūriu,



PE467.166v01-00 90/189 AM\870642LT.doc

LT

– jie būtini siekiant užtikrinti tolygią ir 
efektyvią geležinkelio įmonės veiklą, ir
– nėra jokio objektyvaus pagrindo 
atsisakyti suteikti prieigą prie geležinkelių 
infrastruktūros objektų.
Pagrindinius geležinkelių infrastruktūros 
objektus gali valdyti bet kuri bendrovė, 
infrastruktūros valdytojas, geležinkelio 
įmonė arba bet kuri trečiosios šalies 
įmonė. 

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „pagrindiniai geležinkelių infrastruktūros objektai“ patikslinimas svarbus visoms 
suinteresuotosioms šalims, siekiant išvengti bet kokių būsimų problemų ją aiškinant.

Pakeitimas 287
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Pagrindiniai geležinkelių 
infrastruktūros objektai – objektai, 
atitinkantys visas šias sąlygas:
– geležinkelių infrastruktūros objektai 
būtini geležinkelio įmonės operatoriui, 
ypač naujiems konkurentams, kad jie 
galėtų efektyviai veikti;
– bendrovė, valdanti geležinkelių 
infrastruktūros objektus, turi pajėgumų ir 
techniniu požiūriu gali suteikti prieigą 
atitinkamomis ekonominėmis ir 
socialinėmis sąlygomis;
– atsisakymas suteikti prieigą prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų gali 
panaikinti bet kokią konkurenciją, nes 
jiems nėra pakaitalo nei fiziniu, nei 
ekonominiu požiūriu.
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Or. en

Pagrindimas

Šis apibrėžimas yra subalansuotas, nes atsižvelgiama į abiejų šalių interesus. Viena vertus, 
juo prisidedama prie sąžiningos konkurencijos neleidžiant bendrovėms, valdančioms 
geležinkelių infrastruktūros objektus, diskriminuoti naujų konkurentų atsisakant suteikti jiems 
prieigą geležinkelių infrastruktūros objektų. Kita vertus, įmonės, suteikiančios prieigą prie 
pagrindinių geležinkelių infrastruktūros objektų, neturi būti verčiamos daryti to, kas 
paprasčiausiai neįmanoma dėl pajėgumų ar techninių problemą.

Pakeitimas 288
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
administracinių, ekonominių ir 
buhalterinės apskaitos reikalų tvarkymo, 
administravimo ir vidaus kontrolės srityse 
tiesiogiai arba netiesiogiai valstybėms 
narėms priklausančios arba jų 
kontroliuojamos geležinkelio įmonės būtų 
nepriklausomos, ir dėl to tvarkytų savo 
turtą, biudžetą ir apskaitą atskirai nuo 
valstybės turto, biudžeto ir apskaitos. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
administracinių, ekonominių ir 
buhalterinės apskaitos reikalų tvarkymo, 
administravimo ir vidaus kontrolės srityse 
geležinkelio įmonės, nepriklausomai nuo 
jų nuosavybės teisių, būtų nepriklausomos, 
ir dėl to tvarkytų savo turtą, biudžetą ir 
apskaitą atskirai nuo infrastruktūros 
valdytojo turto, biudžeto ir apskaitos.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkami įsipareigojimai geležinkelio įmonių atžvilgiu turi būti vykdomi nepriklausomai nuo 
jų viešosios ar privačiosios nuosavybės statuso ir atsižvelgiant į infrastruktūros valdytojo 
funkcijas ir veiklą.

Pakeitimas 289
Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Infrastruktūros valdytojas laikosi 
valstybių narių nustatytų mokesčių už 
naudojimąsi infrastruktūra ėmimo ir 
infrastruktūros pajėgumo paskirstymo 
bendrų ir konkrečių taisyklių ir kartu 
atsako už savo įstaigos valdymą, 
administravimą ir vidaus kontrolę.

2. Infrastruktūros valdytojas laikosi 
valstybių narių nustatytų mokesčių už 
naudojimąsi infrastruktūra ėmimo ir 
infrastruktūros pajėgumo paskirstymo 
bendrų ir konkrečių taisyklių ir kartu 
atsako už savo įstaigos valdymą, 
administravimą ir vidaus kontrolę, tai 
reiškia, kad jis kaip autonomiška įmonė 
turi galėti savarankiškai valdyti visą 
verslo veiklą.

Or. nl

Pagrindimas

Šiuo papildymu siekiama įtvirtinti infrastruktūros valdytojo autonomiją. Infrastruktūros 
valdytojas turi turėti visus tinkamam nepriklausomos verslo įmonės veikimui būtinus 
padalinius, įskaitant, be kitų, nuosavus finansų, teisės, IT ir strategijos padalinius.

Pakeitimas 290
Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Infrastruktūros valdytojas valdo savo 
informacinių technologijų skyrių, kad 
būtų tinkamai apsaugota neskelbtina 
komercinė informacija.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti infrastruktūros valdytojo nepriklausomumą nuo bendrosios organizacijos ir 
kitų bendrovių svarbu, kad kiekvienas infrastruktūros valdytojas turėtų savo IT skyrių.

Pakeitimas 291
Dirk Sterckx
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės taip pat pasirūpina, 
kad tiek geležinkelių įmonės, tiek 
infrastruktūros valdytojai, kurie nėra 
visiškai vieni nuo kitų nepriklausomi, 
būtų atsakingi už savo personalo valdymą.

Or. nl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad infrastruktūros valdytojas turi galėti savarankiškai priimti sprendimus, 
jis turi visiškai atsakyti už savo personalo valdymą. Nesant galimybės autonomiškai valdyti 
personalą, kyla pavojus savarankiškam sprendimų priėmimui.

Pakeitimas 292
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių valdymas pagal 
komercinius principus

Geležinkelio įmonių valdymas 

Or. en

Pagrindimas

Neatsižvelgiama nei į bendresnius makroekonominius tikslus, nei į tai, kad geležinkelio 
transporto ir geležinkelių infrastruktūros paslaugos yra bendro intereso paslaugų dalis, todėl 
neturi būti apsiribojama siaurais komerciniais principais, kurie jau nebeminimi valstybių 
narių sprendimuose nustatant viešųjų paslaugų įsipareigojimus.

Pakeitimas 293
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad geležinkelio 
įmonėms būtų suteikta galimybė savo 
veiklą reguliuoti pagal rinkos poreikius ir 
kad už šios veiklos tvarkymą būtų 
atsakingos tų geležinkelio įmonių vadybos 
organizacijos tam, kad būtų teikiamos 
veiksmingos ir atitinkamos paslaugos kuo 
mažesne kaina ir reikiamos kokybės. 

Valstybės narės užtikrina, kad geležinkelio 
įmonėms būtų suteikta galimybė savo 
veiklą reguliuoti pagal rinkos poreikius ir 
teikti patikimas ir tinkamas geležinkelių 
transporto paslaugas, įskaitant 
įpareigojimą teikti viešąsias geležinkelio 
transporto sistemos paslaugas kaip viešojo 
intereso paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Geležinkelio įmonių tinkamas orientavimasis į rinką neturi pakenkti jų įsipareigojimams teikti 
viešąsias paslaugas vykdant sutartį, sudarytą su atitinkama valstybe nare.

Pakeitimas 294
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonės, nepriklausomai nuo 
jų nuosavybės teisių, valdomos pagal 
komercinėms įmonėms taikomus 
principus. Tai taikoma ir valstybių narių 
toms įmonėms nustatytiems įmonių 
įsipareigojimams teikti viešąsias 
paslaugas ir viešųjų paslaugų sutartims, 
kurias geležinkelio įmonės sudaro su 
valstybės kompetentingomis 
institucijomis. 

Geležinkelio įmonių valdyba turi išimtinę
atsakomybę už įmonę ir stengiasi 
atsižvelgti į akcininkų, darbuotojų ir 
visuomenės interesus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad kalbama apie įmonės funkcijas ir uždavinius, aiškesnis apibrėžimas 
turėtų nustatyti valdybos atsakomybę, reikalaujant jos imtis veiksmų (kaip kiekvienoje 
įmonėje) akcininkų ir visuomenės interesų vardan, nepriklausomai nuo to, kokios formos jie
bus ir pagal kokius nurodymus to bus reikalaujama.
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Pakeitimas 295
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Geležinkelio įmonės parengia savo 
verslo planus, įskaitant investavimo ir 
finansavimo programas. Šie planai 
rengiami tam, kad būtų užtikrinta įmonės 
finansinė pusiausvyra ir kiti techniniai, 
komerciniai bei finansiniai valdymo 
tikslai; planuose taip pat nurodomi būdai, 
kaip šiuos tikslus pasiekti.

2. Geležinkelio įmonės parengia savo 
verslo planus, įskaitant investavimo ir 
finansavimo programas.

Or. en

Pagrindimas

Pateikus šio straipsnio 1 dalies patikslinimą antras sakinys nebereikalingas. 

Pakeitimas 296
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Geležinkelio įmonės parengia savo 
verslo planus, įskaitant investavimo ir 
finansavimo programas. Šie planai 
rengiami tam, kad būtų užtikrinta įmonės
finansinė pusiausvyra ir kiti techniniai, 
komerciniai bei finansiniai valdymo 
tikslai;planuose taip pat nurodomi būdai, 
kaip šiuos tikslus pasiekti.

2. Geležinkelio įmonės parengia savo 
verslo planus, įskaitant investavimo ir 
finansavimo programas. Šie planai 
rengiami tam, kad būtų užtikrinta įmonių
finansinė pusiausvyra ir kiti techniniai, 
komerciniai bei finansiniai valdymo tikslai, 
kuriais siekiama didžiausio 
veiksmingumo, efektyvumo ir 
konkurencingumo;planų biudžetuose taip 
pat nurodomi ir aptariami būdai, kaip 
šiuos tikslus pasiekti.

Or. es
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Pagrindimas

Būtina nustatyti tikslus, kad būtų pasiekta finansinė pusiausvyra, tačiau kartu turi būti 
nustatyti aiškūs kriterijai, skirti veiksmingumui, efektyvumui bei konkurencingumui užtikrinti 
ir paslaugai gerinti.

Pakeitimas 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pradėti kitas su geležinkelių verslu 
susijusias veiklas.

e) pradėti kitas su geležinkelių verslu 
susijusias veiklas, nepažeidžiant šios 
direktyvos nuostatų;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad atsiradus naujoms su geležinkelių infrastruktūra ir 
verslu susijusioms veikloms nebūtų pažeidžiamos šios direktyvos nuostatos.

Pakeitimas 298
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei geležinkelio įmonė tiesiogiai arba 
netiesiogiai priklauso valstybei narei arba 
yra jos kontroliuojama, valstybės narės 
kontrolės teisės, susijusios su vadovavimu 
įmonei, ne didesnės nei nacionaliniu 
akcinių bendrovių įstatymu privačių 
akcinių bendrovių akcininkams suteiktos 
su vadovavimu susijusios teisės. 3 dalyje 
nurodyti politikos metmenys, kuriuos 
valstybė gali nustatyti įmonėms, 
naudodamasi savo kaip akcininkės 

Išbraukta.
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kontrolės teisėmis, gali būti tik bendro 
pobūdžio ir turi būti nesusiję su 
konkrečiais vadovavimo įmonei 
sprendimais.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina leisti valstybėms narėms pačioms nustatyti nacionalinių įmonių statusą. Be to, 
viešajam valdymui nepakenkė oportunistinis privačių subjektų valdymas, kuris sukėlė finansų 
ir ekonomikos krizę.

Pakeitimas 299
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei geležinkelio įmonė tiesiogiai arba 
netiesiogiai priklauso valstybei narei arba 
yra jos kontroliuojama, valstybės narės 
kontrolės teisės, susijusios su vadovavimu 
įmonei, ne didesnės nei nacionaliniu 
akcinių bendrovių įstatymu privačių 
akcinių bendrovių akcininkams suteiktos 
su vadovavimu susijusios teisės. 3 dalyje 
nurodyti politikos metmenys, kuriuos 
valstybė gali nustatyti įmonėms, 
naudodamasi savo kaip akcininkės 
kontrolės teisėmis, gali būti tik bendro 
pobūdžio ir turi būti nesusiję su 
konkrečiais vadovavimo įmonei 
sprendimais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visa atsakomybė tenka valdybai, kuri turi atsižvelgti į akcininkų valią įgyvendindama 
atitinkamus nurodymus.
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Pakeitimas 300
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūros valdymo ir transporto 
paslaugų, taip pat įvairių kategorijų 
transporto paslaugų atskyrimas 

Infrastruktūros valdymo ir transporto 
paslaugų atskyrimas

Or. en

Pagrindimas

Sujungiant trijų galiojančių direktyvų taikymo sritį neturi būti numatyti kiti nei jau nustatyti
atskyrimo kriterijai.

Pakeitimas 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaitos atskyrimas Veiksmingas atskyrimas

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima pakeisti pavadinimą, siekiant numatyti veiksmingą skirtumą (teisiniu, 
organizaciniu ir sprendimų priėmimo aspektais) tarp infrastruktūros valdytojų ir transporto 
įmonių – tai yra esminė rinkos atvėrimo ir tikro Europos geležinkelių tinklo sukūrimo dalis.

Pakeitimas 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaitos atskyrimas Skaidrus apskaitos atskyrimas

Or. en

Pakeitimas 303
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad su 
geležinkelio įmonių teikiamomis transporto 
paslaugomis susijusios veiklos ir su 
geležinkelių infrastruktūros valdymu 
susijusios veiklos pelno (nuostolių) 
ataskaitos ir balansai būtų tvarkomi ir 
skelbiami atskirai. Viešosios lėšos, skirtos 
vienai iš šių dviejų veiklos sričių, negali 
būti perkeltos į kitą sritį. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad su 
geležinkelio įmonių teikiamomis transporto 
paslaugomis susijusios veiklos ir su 
geležinkelių infrastruktūros valdymu 
susijusios veiklos pelno (nuostolių) 
ataskaitos ir balansai būtų tvarkomi ir 
skelbiami atskirai. Viešosios lėšos, skirtos 
vienai iš šių dviejų veiklos sričių, negali 
būti perkeltos į kitą sritį, nebent jos yra 
susijusios su kompensacijomis už 
įsipareigojimų teikti viešąsias paslaugas 
vykdymą teikiant transporto paslaugas 
kaip viešojo intereso paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Toks perkėlimas yra galimas, jei suteikiamas aiškus leidimas ir jei geležinkelio įmonė turi 
teisę eksploatuoti konkretų geležinkelio tinklą, kad būtų įvykdytas įsipareigojimas teikti 
viešąsias paslaugas. 

Pakeitimas 304
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad su 
geležinkelio įmonių teikiamomis transporto 
paslaugomis susijusios veiklos ir su 
geležinkelių infrastruktūros valdymu 
susijusios veiklos pelno (nuostolių) 
ataskaitos ir balansai būtų tvarkomi ir 
skelbiami atskirai. Viešosios lėšos, skirtos
vienai iš šių dviejų veiklos sričių, negali 
būti perkeltos į kitą sritį. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad su 
geležinkelio įmonių teikiamomis transporto 
paslaugomis susijusios veiklos ir su 
geležinkelių infrastruktūros valdymu 
susijusios veiklos pelno (nuostolių) 
ataskaitos ir balansai būtų tvarkomi ir 
skelbiami atskirai. Viešosios lėšos ir kelių 
prieigos mokesčiai, numatyti vienai iš šių 
dviejų veiklos sričių, negali būti perkelti į 
kitą sritį. 

Or. en

Pakeitimas 305
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės taip pat gali numatyti, 
kad dėl minėto atskyrimo vienoje įmonėje 
turės būti įsteigti atskiri padaliniai, arba 
kad infrastruktūrą ir transporto paslaugas 
valdys atskiri subjektai.

2. Valstybės narės taip pat gali numatyti, 
kad dėl minėto atskyrimo vienoje įmonėje 
turės būti įsteigti atskiri padaliniai, arba 
kad infrastruktūrą ir transporto paslaugas 
valdys atskiri subjektai. Šie struktūrinio 
atskyrimo pasirinkimai skirti užtikrinti 
konkurencijos plėtrai, tolesniam 
investavimui ir paslaugų teikimo naudai 
palyginti su kainomis.

Or. fr

Pagrindimas

Galima naudoti įvairius infrastruktūros valdytojų ir paslaugų teikimo įmonių struktūrinio 
atskyrimo modelius.

Pakeitimas 306
Werner Kuhn
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, 
papildomos pajamos iš kitos komercinės 
veiklos ir valstybės lėšos, skirtos 
infrastruktūros valdytojui, negalėtų būti 
perkeltos kitam juridiniam asmeniui. 

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata užtikrinama, kad tuo atveju, kai infrastruktūros valdymas yra priklausomas nuo 
kokios nors geležinkelio įmonės, ši geležinkelio įmonė nepasinaudos pajamų perkėlimu iš 
infrastruktūros valdytojo, kad paremtų kitą verslo veiklą, nes tai suteiktų šiai geležinkelio 
įmonei nepageidautiną konkurencinį pranašumą jos konkurentų atžvilgiu ir tokiu būdu 
iškreiptų rinką.

Pakeitimas 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, 
papildomos pajamos iš kitos komercinės 
veiklos ir valstybės lėšos, skirtos 
infrastruktūros valdytojui, negalėtų būti 
perkeltos kitam juridiniam asmeniui.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata užtikrinama, kad tuo atveju, kai infrastruktūros valdymas yra priklausomas nuo 
kokios nors geležinkelio įmonės, ši geležinkelio įmonė nepasinaudos pajamų perkėlimu iš 
infrastruktūros valdytojo, kad paremtų kitą verslo veiklą, nes tai suteiktų šiai geležinkelio 
įmonei nepageidautiną konkurencinį pranašumą jos konkurentų atžvilgiu ir tokiu būdu 
iškreiptų rinką.
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Pakeitimas 308
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tvarkomos ir skelbiamos atskiros krovinių 
ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų 
teikimo pelno (nuostolių) ataskaitos ir 
balansai. Kiekvienos viešųjų paslaugų 
sutarties viešosios lėšos, skirtos su vežimo 
viešųjų paslaugų teikimu susijusiai veiklai, 
atitinkamose sąskaitose turi būti 
apskaitomos atskirai ir negali būti 
perkeliamos prie lėšų, skirtų veiklai, 
susijusiai su kitų transporto paslaugų 
teikimu ar su kita veikla. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tvarkomos ir skelbiamos atskiros vežimo 
geležinkeliais paslaugų teikimo pelno 
(nuostolių) ataskaitos ir balansai. 
Kiekvienos viešųjų paslaugų sutarties 
viešosios lėšos, skirtos su vežimo viešųjų 
paslaugų teikimu susijusiai veiklai, turi 
būti apskaitomos atskirai atitinkamose 
sąskaitose, susijusiose su geležinkelio 
įmonės veikla.

Or. en

Pagrindimas

Numatyta pernelyg griežti reikalavimai įmonėms, kurios rengdamos savo biudžeto eilutes 
galėtų laikytis bendrųjų taisyklių: skaidrumo, komercinių pajamų ir viešųjų ar privačių lėšų 
srautų atskyrimo pakanka, kad būtų aiškiai parodyta kiekviena susijusi veikla.

Pakeitimas 309
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šių skirtingų 1 ir 3 dalyse nurodytų 
veiklos sričių apskaita tvarkoma taip, kad 
būtų galima stebėti, kaip laikomasi 
draudimo vienos srities veiklai skirtas 
viešąsias lėšas skirti kitos srities veiklai. 

4. Siekiant užtikrinti visišką 
infrastruktūros išlaidų skaidrumą, šių
skirtingų 1, 2a ir 3 dalyse nurodytų veiklos 
sričių apskaita tvarkoma taip, kad būtų 
galima stebėti, kaip laikomasi draudimo iš 
infrastruktūros mokesčių gautas pajamas, 
papildomas pajamas iš kitos komercinės 
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veiklos ir infrastruktūros valdytojui skirtas 
viešąsias lėšas skirti kitos srities veiklai. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų galima stebėti, kaip laikomasi draudimo perkelti 
infrastruktūros valdytojo gautas pajamas į kitas veiklos sritis. Šiuo draudimu siekiama 
užtikrinti, kad jokia geležinkelio įmonė negalėtų naudotis nesąžiningu konkurenciniu 
pranašumu. 

Pakeitimas 310
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šių skirtingų 1 ir 3 dalyse nurodytų 
veiklos sričių apskaita tvarkoma taip, kad 
būtų galima stebėti, kaip laikomasi 
draudimo vienos srities veiklai skirtas 
viešąsias lėšas skirti kitos srities veiklai. 

4. Šių skirtingų 1 ir 3 dalyse nurodytų 
veiklos sričių apskaita tvarkoma taip, kad 
būtų galima stebėti, kaip laikomasi 
draudimo vienos srities veiklai skirtas 
viešąsias lėšas ir kelių prieigos mokesčius
skirti kitos srities veiklai. Šiuo tikslu 
infrastruktūros valdytojas skelbia 
duomenis apie savo pajamas, 
nurodydamas gautas viešąsias lėšas ir 
pajamas iš kelių prieigos mokesčių, taip 
pat nurodydamas investicijas į techninę 
priežiūrą, geležinkelių infrastruktūros ir 
objektų atnaujinimą.

Or. en

Pakeitimas 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šių skirtingų 1 ir 3 dalyse nurodytų 
veiklos sričių apskaita tvarkoma taip, kad 
būtų galima stebėti, kaip laikomasi 
draudimo vienos srities veiklai skirtas 
viešąsias lėšas skirti kitos srities veiklai. 

4. Siekiant užtikrinti visišką 
infrastruktūros išlaidų skaidrumą, šių
skirtingų 1, 2a ir 3 dalyse nurodytų veiklos 
sričių apskaita tvarkoma taip, kad būtų 
galima stebėti, kaip laikomasi draudimo iš 
infrastruktūros mokesčių gautas pajamas, 
papildomas pajamas iš kitos komercinės 
veiklos ir infrastruktūros valdytojui skirtas 
viešąsias lėšas skirti kitos srities veiklai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų galima stebėti, kaip laikomasi draudimo perkelti 
infrastruktūros valdytojo gautas pajamas į kitas veiklos sritis. Šiuo draudimu siekiama 
užtikrinti, kad jokia geležinkelio įmonė negalėtų naudotis nesąžiningu konkurenciniu 
pranašumu finansuodama savo geležinkelių paslaugų teikimą iš pajamų, kurias gavo 
infrastruktūros valdytojas.

Pakeitimas 312
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esminių infrastruktūros valdytojo 
funkcijų nepriklausomumas 

Infrastruktūros valdytojo 
nepriklausomumas 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi galiojančiuose teisės aktų tekstuose kalbama tik apie infrastruktūros valdytojo ir 
geležinkelio įmonių nepriklausomumą, neturi būti pateikta klaidinanti ir nereikalinga 
antraštė.

Pakeitimas 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Priklausymas koncernui 
neprieštarauja šio straipsnio nuostatoms, 
jei užtikrinta, kad bendrovių teisės 
aspektu įmonės yra nepriklausomos.

Or. de

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė yra netiksli ir gali būti įvairiai aiškinama. Būtina aiškiai nustatyti, kad 
kontroliuojančiosios bendrovės struktūros, kokios šiuo metu visiškai teisėtai egzistuoja 
daugelyje Sąjungos šalių, yra leistinos.

Pakeitimas 314
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas. 

Valstybės narės užtikrina, kad funkcijos, 
garantuojančios tinkamą ir 
nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas.

Or. en

Pagrindimas

Nurodyti II priedo nebūtina, nes, infrastruktūros valdytojo funkcijos jau įtrauktos į apibrėžtis.

Pakeitimas 315
Georges Bach
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą 
prie infrastruktūros, būtų pavestos 
įstaigoms ar įmonėms kurios pačios 
neteikia jokių geležinkelių transporto 
paslaugų. Nepriklausomai nuo 
organizacinių struktūrų, turi būti įrodyta, 
kad šis tikslas buvo pasiektas.

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo šių institucijų ar 
įmonių organizacinių struktūrų, turi būti 
įrodyta, kad šis tikslas buvo pasiektas. 
Reguliavimo institucija užtikrina, kad šie 
principai būtų tinkamai taikomi pagal 
56 straipsnio nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Reguliavimo institucija turi patikrinti funkcijų suteikiamą tinkamą ir nediskriminuojančią 
prieigą prie infrastruktūros.

Pakeitimas 316
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą 
prie infrastruktūros, būtų pavestos 
įstaigoms ar įmonėms, kurios pačios 
neteikia jokių geležinkelių transporto 
paslaugų. Nepriklausomai nuo 
organizacinių struktūrų, turi būti įrodyta, 
kad šis tikslas buvo pasiektas. 

Siekdamos garantuoti tinkamą ir 
nediskriminuojančią prieigą prie 
geležinkelių infrastruktūros, valstybės
narės užtikrina, kad infrastruktūros
valdytojas, nurodytas 3 straipsnio 2 dalyje, 
būtų nepriklausomas remiantis bent jau 
Ia priede išvardytais kriterijais. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas. 

Or. en
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Pakeitimas 317
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas. 

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas.

Vis dėlto valdant eismą tinkle itin svarbus 
veiksmingas geležinkelio įmonių ir 
infrastruktūros valdytojų 
bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 318
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas.

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas. Tai nereiškia, kad 
geležinkelių įmonėms ir infrastruktūros 
valdytojui valstybėje narėje draudžiama 
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glaudžiai bendradarbiauti vykdant 
kasdienę su geležinkelių tinklu susijusią 
veiklą.

Or. nl

Pakeitimas 319
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą 
prie infrastruktūros, būtų pavestos 
įstaigoms ar įmonėms, kurios pačios 
neteikia jokių geležinkelių transporto 
paslaugų. Nepriklausomai nuo 
organizacinių struktūrų, turi būti įrodyta, 
kad šis tikslas buvo pasiektas. 

Siekdamos garantuoti tinkamą ir 
nediskriminuojančią prieigą prie 
geležinkelių infrastruktūros, valstybės
narės užtikrina, kad infrastruktūros
valdytojas, nurodytas 3 straipsnio 2 dalyje, 
savo teisinės formos, organizavimo ir 
sprendimų priėmimo atžvilgiu būtų 
nepriklausomas remiantis bent jau 
Ia priede išvardytais kriterijais. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti garantuojamas infrastruktūros valdytojo nepriklausomumo jam vykdant pagrindines 
funkcijas principas. Ia priede apibrėžiami minimalūs nepriklausomumo kriterijai, kurių turi 
būti laikomasi.

Pakeitimas 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede Valstybės narės užtikrina, kad funkcijos, 
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išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas.

garantuojančios tinkamą ir 
nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama II priede pateikiamą esminių infrastruktūros valdytojo funkcijų 
sąrašą perkelti į šį straipsnį.

Pakeitimas 321
David-Maria Sassoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą 
prie infrastruktūros, būtų pavestos 
įstaigoms ar įmonėms, kurios pačios 
neteikia jokių geležinkelių transporto 
paslaugų. Nepriklausomai nuo 
organizacinių struktūrų, turi būti įrodyta, 
kad šis tikslas buvo pasiektas.

Siekdamos garantuoti tinkamą ir 
nediskriminuojančią prieigą prie 
geležinkelių infrastruktūros, valstybės
narės užtikrina, kad infrastruktūros
valdytojas, nurodytas 3 straipsnio 2 dalyje, 
savo teisinės formos, organizavimo ir 
sprendimų priėmimo atžvilgiu būtų
nepriklausomas remiantis bent jau 
Ia priede išvardytais kriterijais. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas.

Or. en

Pakeitimas 322
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas. 

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas. Tai nereiškia, kad 
geležinkelio įmonės ir infrastruktūros 
valdytojas negali glaudžiai 
bendradarbiauti valdant eismą tinkle.

Or. en

Pakeitimas 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą 
prie infrastruktūros, būtų pavestos 
įstaigoms ar įmonėms, kurios pačios 
neteikia jokių geležinkelių transporto 
paslaugų. Nepriklausomai nuo 
organizacinių struktūrų, turi būti įrodyta, 
kad šis tikslas buvo pasiektas. 

Siekdamos garantuoti tinkamą ir 
nediskriminuojančią prieigą prie 
geležinkelių infrastruktūros, valstybės
narės užtikrina, kad infrastruktūros
valdytojas, nurodytas 3 straipsnio 2 dalyje, 
būtų nepriklausomas remiantis bent jau 
Ia priede išvardytais kriterijais. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti garantuojamas infrastruktūros valdytojo nepriklausomumo jam vykdant pagrindines 
funkcijas principas. Ia priede apibrėžiami minimalūs nepriklausomumo kriterijai, kurių turi 
būti laikomasi.
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Pakeitimas 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus II priedas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Lisabonos sutartį (290 straipsnis) deleguotaisiais aktais galima tik papildyti ar iš 
dalies pakeisti neesmines įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas. Šis siūlymas Komisijai 
suteikti įgaliojimą deleguotaisiais aktais iš dalies pakeisti esminius geležinkelių politikos ir 
reglamentavimo aspektus gerokai viršija mastą, kuriuo būtų galima pagrįsti kompetencijos 
Komisijai suteikimą. Todėl dalinius pakeitimus reikėtų priimti pagal įprastą bendro 
sprendimo priėmimo procedūrą.

Pakeitimas 325
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus II priedas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina įtraukti infrastruktūros valdytojo funkcijų į priedą, nes jos jau išvardytos 
apibrėžimuose.

Pakeitimas 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus II priedas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Esminės funkcijos yra:

- sprendimų dėl traukinio linijų 
paskirstymo, įskaitant konkrečių linijų 
buvimo nustatymą ir įvertinimą bei jų 
paskyrimą, priėmimas, ir
- sprendimų dėl infrastruktūros mokesčių 
ėmimo, įskaitant sprendimus dėl mokesčių 
dydžio nustatymo ir jų surinkimo, 
priėmimas.

Or. it

Pagrindimas

II priedas panaikinamas, o esminių funkcijų aprašymas įtraukiamas į šį straipsnį.

Pakeitimas 327
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau pareigą prisidėti prie geležinkelių 
infrastruktūros plėtros, pavyzdžiui, tvarkyti 
reikalus, susijusius su investicijomis, 
technine priežiūra ir finansavimu, valstybės 
narės gali pavesti geležinkelio įmonėms ar 
bet kuriai kitai įstaigai. 

Pareigą prisidėti prie geležinkelių 
infrastruktūros plėtros, pavyzdžiui, tvarkyti 
reikalus, susijusius su investicijomis, 
technine priežiūra ir finansavimu, valstybės 
narės gali pavesti geležinkelio įmonėms ar 
bet kuriai kitai įstaigai. Tačiau kiekviena 
valstybė narė ir toliau yra atsakinga už 
savo nacionalinės geležinkelių 
infrastruktūros plėtrą, atsižvelgiant į 
bendruosius Europos Sąjungos tikslus, 
pvz., sukurti „bendrą Europos 
geležinkelių erdvę“, užtikrinti mobilumą 
ir įvairių transporto rūšių derinimą bei 
mažinti transporto sektoriaus keliamą 
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taršą.

Or. ro

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė ir toliau yra atsakinga už savo nacionalinės geležinkelių 
infrastruktūros plėtrą, atsižvelgiant į bendruosius Europos Sąjungos tikslus, pvz., sukurti 
„bendrą Europos geležinkelių erdvę“, užtikrinti mobilumą ir įvairių transporto rūšių 
derinimą bei mažinti transporto sektoriaus keliamą taršą.

Pakeitimas 328
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei infrastruktūros valdytojas savo 
teisine forma, organizacija arba 
sprendimų priėmimo funkcijomis yra 
priklausomas nuo kurios nors 
geležinkelio įmonės, IV skyriaus 3 ir 4 
skirsniuose aprašytas funkcijas vykdo 
atitinkamai savo teisine forma, 
organizacija ir sprendimų priėmimu nuo 
jokios geležinkelio įmonės 
nepriklausomos mokesčių surinkimo 
įstaiga ir paskirstymo įstaiga.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

I priede numačius tikslą dėl infrastruktūros valdytojo nepriklausomumo, reikalavimas dėl 
specialios mokesčių surinkimo ir (arba) paskirstymo įstaigos yra nebereikalingas. Ia priede 
apibrėžti minimalūs nepriklausomumo kriterijai, kurių turi būti laikomasi. 

Pakeitimas 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis



PE467.166v01-00 114/189 AM\870642LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei infrastruktūros valdytojas savo 
teisine forma, organizacija arba 
sprendimų priėmimo funkcijomis yra 
priklausomas nuo kurios nors 
geležinkelio įmonės, IV skyriaus 3 ir 4 
skirsniuose aprašytas funkcijas vykdo 
atitinkamai savo teisine forma, 
organizacija ir sprendimų priėmimu nuo 
jokios geležinkelio įmonės 
nepriklausomos mokesčių surinkimo 
įstaiga ir paskirstymo įstaiga.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

I priede numačius tikslą dėl infrastruktūros valdytojo nepriklausomumo, reikalavimas dėl 
specialios mokesčių surinkimo ir (arba) paskirstymo įstaigos yra nebereikalingas. Ia priede 
apibrėžti minimalūs nepriklausomumo kriterijai, kurių turi būti laikomasi.

Pakeitimas 330
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei infrastruktūros valdytojas savo 
teisine forma, organizacija arba sprendimų 
priėmimo funkcijomis yra priklausomas 
nuo kurios nors geležinkelio įmonės, IV 
skyriaus 3 ir 4 skirsniuose aprašytas
funkcijas vykdo atitinkamai savo teisine 
forma, organizacija ir sprendimų priėmimu 
nuo jokios geležinkelio įmonės 
nepriklausomos mokesčių surinkimo 
įstaiga ir paskirstymo įstaiga. 

2. Jei infrastruktūros valdytojas savo 
teisine forma, organizacija arba sprendimų 
priėmimo funkcijomis yra priklausomas 
nuo kurios nors geležinkelio įmonės, 
pajėgumų paskirstymą ir mokesčių 
nustatymą, aprašytą IV skyriaus 2 ir 3 
skirsniuose, vykdo atitinkamai savo teisine 
forma, organizacija ir sprendimų priėmimu 
nuo jokios geležinkelio įmonės 
nepriklausomos paskirstymo įstaiga ir 
mokesčių surinkimo įstaiga.

Or. en
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Pakeitimas 331
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei infrastruktūros valdytojas savo 
teisine forma, organizacija arba sprendimų 
priėmimo funkcijomis yra priklausomas 
nuo kurios nors geležinkelio įmonės, IV 
skyriaus 3 ir 4 skirsniuose aprašytas 
funkcijas vykdo atitinkamai savo teisine 
forma, organizacija ir sprendimų priėmimu 
nuo jokios geležinkelio įmonės 
nepriklausomos mokesčių surinkimo 
įstaiga ir paskirstymo įstaiga. 

2. Jei infrastruktūros valdytojas savo 
institucine ir teisine forma bei savo
organizacija ir sprendimų priėmimo 
funkcijomis yra priklausomas nuo kurios 
nors geležinkelio įmonės, IV skyriaus 2 ir
3 skirsniuose aprašytas funkcijas vykdo 
savo institucine ir teisine forma bei savo
organizacija ir sprendimų priėmimu nuo 
jokios geležinkelio įmonės nepriklausomos 
mokesčių surinkimo įstaiga ir paskirstymo 
įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdamos garantuoti nepriklausomą 
sprendimų priėmimą vykdant esmines 
funkcijas pagal šią dalį, valstybės narės 
užtikrina, kad nuo šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinės teisės aktus 
dienos personalas, atsakingas už esminių 
funkcijų vykdymą: (a) turi būti pagal 
įstatymą arba pagal sutartį 
nepriklausomas nuo jokios geležinkelio 
įmonės arba bendrovės, kontroliuojančios 
vieną ar daugiau geležinkelio bendrovių, 
(b) turi būti įsikūręs kitose patalpose, nei 
bet kuri geležinkelio įmonė arba 
bendrovė, kontroliuojanti vieną ar 
daugiau geležinkelio bendrovių, (c) turi 
pagal įstatymą arba pagal sutartį saugoti 
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informacijos, susijusios su jo funkcijomis, 
konfidencialumą; 

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra nustatyti privalomus struktūrinius reikalavimus infrastruktūros 
valdytojui, siekiant pagerinti esminių funkcijų vykdymo skaidrumą.

Pakeitimas 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdamos garantuoti nepriklausomą 
sprendimų priėmimą vykdant esmines 
funkcijas pagal šią dalį, valstybės narės 
užtikrina, kad nuo šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinės teisės aktus 
dienos darbuotojai, atsakingi už esminių 
funkcijų vykdymą, dvejus metus negalėtų 
užimti jokių pareigų geležinkelio įmonėje 
arba bendrovėje, kontroliuojančioje vieną 
ar daugiau geležinkelio bendrovių.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra nustatyti privalomus struktūrinius reikalavimus infrastruktūros 
valdytojui, siekiant pagerinti esminių funkcijų vykdymo skaidrumą.

Pakeitimas 334
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei IV skyriaus 2 ir 3 skirsnių nuostatos 
susijusios su esminėmis infrastruktūros 
valdytojo funkcijomis, laikoma, kad šios 
nuostatos galioja atitinkamose mokesčių 
surinkimo įstaigos arba paskirstymo 
įstaigos kompetencijos srityse. 

3. Ne vėliau kaip šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinės teisės aktus 
dieną valstybės narės informuoja 
Komisiją, kaip buvo įgyvendinti 1 ir
2 dalyje numatyti įpareigojimai. Komisija 
apie šį įgyvendinimą atitinkamai 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės informuoja, kaip jos perkėlė į nacionalinę teisę Ia priedo nuostatas. Komisija 
šiuo klausimu pateikia ataskaitą Tarybai ir Parlamentui.

Pakeitimas 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei IV skyriaus 2 ir 3 skirsnių nuostatos 
susijusios su esminėmis infrastruktūros 
valdytojo funkcijomis, laikoma, kad šios 
nuostatos galioja atitinkamose mokesčių 
surinkimo įstaigos arba paskirstymo 
įstaigos kompetencijos srityse.

3. Ne vėliau kaip šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinės teisės aktus 
dieną valstybės narės informuoja 
Komisiją, kaip buvo įgyvendinti 1 ir
2 dalyje numatyti įpareigojimai. Komisija 
apie šį įgyvendinimą atitinkamai 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės informuoja, kaip jos perkėlė į nacionalinę teisę Ia priedo nuostatas. Komisija 
šiuo klausimu pateikia ataskaitą Tarybai ir Parlamentui.
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Pakeitimas 336
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei siekiant nacionalinėms 
institucijoms pritaikyti šią direktyvą reikia 
atlikti struktūros pakeitimus, perkeliant 
darbuotojus laikomasi atitinkamos 
nacionalinės teisės ir administracinių 
nuostatų dėl sveikatos apsaugos, saugos, 
socialinių sąlygų ir darbuotojų teisių bei 
nepabloginamos darbuotojų socialinės ir 
darbo sąlygos.

Or. fr

Pagrindimas

Šia nuostata sprendžiamas darbuotojų perkėlimo klausimas. Perkeliant darbuotojus visiškai 
laikomasi nacionalinės teisės nuostatų sveikatos apsaugos, saugos, socialinių ir darbo sąlygų 
ir darbuotojų teisių srityse.

Pakeitimas 337
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Asociacijų sudarymas grupėje 
neprieštarauja šio straipsnio nuostatoms, 
jeigu užtikrinama, kad bendrovės arba 
juridiniai asmenys yra nepriklausomi 
pagal įmonių teisę.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patobulinamos straipsnio nuostatos atsižvelgiant į skirtingus veiklos organizavimo 
modelius valstybėse narėse.
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Pakeitimas 338
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Infrastruktūros valdymo įmonės 
darbuotojams, turintiems konfidencialios 
komercinės informacijos, susijusios su 
paskirstymo ir mokesčių ėmimo 
funkcijomis, draudžiama pereiti į 
geležinkelio įmonę trejų metų trukmės 
laikotarpiu, kai taikomas šis apribojimas.

Or. en

Pagrindimas

Perkelti į geležinkelio įmonę darbuotojus, susipažinusius su konfidencialia komercine 
informacija, susijusia su paskirstymo ir mokesčių ėmimo funkcijomis, leidžiama tik pasibaigus 
trejų metų trukmės apribojimo laikotarpiui. 

Pakeitimas 339
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepažeidžiant Ia priede nustatytų 
kriterijų, perkelti darbuotojus iš 
infrastruktūros valdymo įmonių į 
geležinkelių įmones ir atvirkščiai turi būti 
leidžiama su sąlyga, kad tinkamai 
laikomasi draudimo perduoti 
konfidencialią komercinę informaciją, 
susijusią su esminėmis funkcijomis.
Perkeliant darbuotojus laikomasi 
atitinkamos nacionalinės teisės ir 
administracinių nuostatų dėl sveikatos 
apsaugos, saugos, socialinių sąlygų ir 
darbuotojų teisių bei nepabloginamos 
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darbuotojų socialinės ir darbo sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Šiomis nuostatomis sprendžiamas darbuotojų perkėlimo klausimas. Perkeliant darbuotojus 
visiškai laikomasi nacionalinės teisės nuostatų sveikatos apsaugos, saugos, socialinių ir 
darbo sąlygų ir darbuotojų teisių srityse. Draudžiama perduoti konfidencialią komercinę 
informaciją.

Pakeitimas 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepažeidžiant Ia priede nustatytų 
kriterijų, perkelti darbuotojus iš 
infrastruktūros valdymo įmonių į 
geležinkelių įmones ir atvirkščiai turi būti 
leidžiama su sąlyga, kad tinkamai 
laikomasi draudimo perduoti 
konfidencialią komercinę informaciją, 
susijusią su esminėmis funkcijomis.
Perkeliant darbuotojus laikomasi 
atitinkamos nacionalinės teisės ir 
administracinių nuostatų dėl sveikatos 
apsaugos, saugos, socialinių sąlygų ir 
darbuotojų teisių bei nepabloginamos 
darbuotojų socialinės ir darbo sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Šiomis nuostatomis sprendžiamas darbuotojų perkėlimo klausimas. Perkeliant darbuotojus 
visiškai laikomasi nacionalinės teisės nuostatų sveikatos apsaugos, saugos, socialinių ir 
darbo sąlygų ir darbuotojų teisių srityse. Draudžiama perduoti konfidencialią komercinę 
informaciją.



AM\870642LT.doc 121/189 PE467.166v01-00

LT

Pakeitimas 341
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės plėtoja jų nacionalinę 
geležinkelių infrastruktūrą prireikus 
atsižvelgdamos į bendruosius Sąjungos 
poreikius. Todėl ne vėliau kaip per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo jos 
paskelbia geležinkelių infrastruktūros 
plėtros strategiją, kad būsimas mobilumo 
poreikis būtų patenkintas remiantis 
patikimu ir stabiliu geležinkelių sistemos 
finansavimu. Strategija kuriama mažiausiai 
penkeriems metams ir yra atnaujinama.

1. Valstybės narės plėtoja savo nacionalinę 
geležinkelių infrastruktūrą prireikus 
atsižvelgdamos į bendruosius Sąjungos 
poreikius. Todėl ne vėliau kaip per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo jos 
paskelbia geležinkelių infrastruktūros 
plėtros strategiją, pasikonsultavusios su 
atitinkamomis vietos ir regionų valdžios 
institucijomis bei kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, kad būsimas 
mobilumo poreikis būtų patenkintas 
remiantis patikimu ir stabiliu geležinkelių 
sistemos finansavimu. Strategija kuriama 
mažiausiai penkeriems metams ir yra 
atnaujinama.

Or. es

Pagrindimas

Kad planai būtų parengti geriau, privalo dalyvauti atitinkamos šalys. Patirtis rodo, kad 
dalyvaujant šioms šalims pradiniai projektai tampa vertingesni ir vėliau juos lengviau 
įgyvendinti.

Pakeitimas 342
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės plėtoja jų nacionalinę 
geležinkelių infrastruktūrą prireikus 
atsižvelgdamos į bendruosius Sąjungos 
poreikius. Todėl ne vėliau kaip per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo jos 
paskelbia geležinkelių infrastruktūros 

(1) Valstybės narės plėtoja jų nacionalinę 
geležinkelių infrastruktūrą prireikus 
atsižvelgdamos į bendruosius Sąjungos 
poreikius. Todėl ne vėliau kaip per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir 
pasikonsultavus su visomis 
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plėtros strategiją, kad būsimas mobilumo 
poreikis būtų patenkintas remiantis 
patikimu ir stabiliu geležinkelių sistemos 
finansavimu. Strategija kuriama mažiausiai 
penkeriems metams ir yra atnaujinama.

suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma su 
profesinių sąjungų, sektoriaus profesinių 
sąjungų ir vartotojų atstovais, jos 
paskelbia geležinkelių infrastruktūros 
plėtros strategiją, kad būsimas mobilumo 
poreikis būtų patenkintas remiantis 
patikimu ir stabiliu geležinkelių sistemos 
finansavimu. Strategija kuriama mažiausiai 
dešimčiai metų, numatant tarpinius tikslus 
penkeriems metams, ir yra atnaujinama.

Or. ro

Pagrindimas

Kadangi labai reikalingos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą, nacionalinių geležinkelių 
sistemų plėtros strategija turi būti kuriama ne mažiau kaip 10 metų laikotarpiui, numatant 
tarpinius tikslus penkeriems metams. Rengiant šią strategiją turėtų dalyvauti visos 
suinteresuotosios šalys, ypač profesinių sąjungų, sektoriaus profesinių sąjungų ir vartotojų 
atstovai.

Pakeitimas 343
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 
107 ir 108 straipsnius, valstybės narės 
infrastruktūros valdytojui gali taip pat 
skirti jo veiklos uždavinius, infrastruktūros 
apimtį ir finansinius poreikius atitinkantį 
finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų 
naujoms investicijoms. 

2. Nekeisdamos 31 ir 32 straipsniuose 
numatytos mokesčių ėmimo sistemos ir
deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 107 
ir 108 straipsnius, valstybės narės 
infrastruktūros valdytojui skiria jo veiklos 
uždavinius, infrastruktūros apimtį ir 
finansinius poreikius atitinkantį 
finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų 
naujoms investicijoms.

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros valdytojai gauna pajamas iš mokesčių ir finansavimą iš valstybės. Taigi turėtų 
būti aiškiai nurodyta, kad valstybės narės, nepažeisdamos mokesčių ėmimo sistemos, turi 
finansuoti likusius infrastruktūros valdytojų poreikius, kad užtikrintų geležinkelių 
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infrastruktūros plėtrą.

Pakeitimas 344
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 
107 ir 108 straipsnius, valstybės narės 
infrastruktūros valdytojui gali taip pat 
skirti jo veiklos uždavinius, infrastruktūros 
apimtį ir finansinius poreikius atitinkantį 
finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų 
naujoms investicijoms. 

2. Tuo atveju, kai pajamų nepakanka 
infrastruktūros valdytojo finansavimo 
poreikiams patenkinti, valstybės narės, 
nekeisdamos 31 ir 32 straipsniuose 
numatytos mokesčių ėmimo sistemos ir 
deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 107 
ir 108 straipsnius, infrastruktūros 
valdytojui skiria jo veiklos uždavinius, 
infrastruktūros apimtį ir finansinius 
poreikius atitinkantį finansavimą, ypač 
tam, kad būtų skirta lėšų naujoms 
investicijoms.

Or. en

Pakeitimas 345
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 
107 ir 108 straipsnius, valstybės narės 
infrastruktūros valdytojui gali taip pat 
skirti jo veiklos uždavinius, infrastruktūros 
apimtį ir finansinius poreikius atitinkantį 
finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų 
naujoms investicijoms. 

2. Nepažeisdamos 31 ir 32 straipsnių ir
deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 107 
ir 108 straipsnius, valstybės narės 
infrastruktūros valdytojui skiria jo veiklos 
uždavinius, infrastruktūros apimtį ir 
finansinius poreikius atitinkantį 
finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų 
naujoms investicijoms.

Or. en



PE467.166v01-00 124/189 AM\870642LT.doc

LT

Pagrindimas

Siekiama paremti geležinkelio infrastruktūros plėtrą ir užtikrinti patikimą infrastruktūros 
valdytojo finansinę struktūrą, atitinkančią valstybių narių pasirinktą transporto politikos 
kryptį, be to, šis patikslinimas taip pat padės infrastruktūros valdytojams tinkamai taikyti 31 
ir 32 straipsniuose numatytą mokesčių ėmimo sistemą.

Pakeitimas 346
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 
107 ir 108 straipsnius, valstybės narės 
infrastruktūros valdytojui gali taip pat 
skirti jo veiklos uždavinius, infrastruktūros 
apimtį ir finansinius poreikius atitinkantį 
finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų 
naujoms investicijoms.

2. Tuo atveju, kai pajamų nepakanka 
infrastruktūros valdytojo finansavimo 
poreikiams patenkinti, valstybės narės, 
nekeisdamos 31 ir 32 straipsniuose 
numatytos mokesčių ėmimo sistemos ir 
deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 107 
ir 108 straipsnius, infrastruktūros 
valdytojui skiria jo veiklos uždavinius, 
infrastruktūros apimtį ir finansinius 
poreikius atitinkantį finansavimą, ypač 
tam, kad būtų skirta lėšų naujoms 
investicijoms.

Or. en

Pakeitimas 347
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 
107 ir 108 straipsnius, valstybės narės 
infrastruktūros valdytojui gali taip pat 
skirti jo veiklos uždavinius, infrastruktūros 
apimtį ir finansinius poreikius atitinkantį 
finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų 

2. Deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 
107 ir 108 straipsnius, valstybės narės 
infrastruktūros valdytojui skiria jo veiklos 
uždavinius, infrastruktūros apimtį ir 
finansinius poreikius atitinkantį 
finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų 
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naujoms investicijoms. naujoms investicijoms.

Or. en

Pakeitimas 348
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš verslo plano 
patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais. 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija pateikia neįpareigojamąją 
nuomonę dėl to, ar verslo planas tinkamas 
šiems tikslams pasiekti.

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš verslo plano 
patvirtinimą būtų nediskriminuojančiomis 
sąlygomis tariamasi su pareiškėjais ir 
kompetentingomis institucijomis, 
nurodytomis Reglamente 2007/1370/EB, 
dėl prieigos prie infrastruktūros, jos 
naudojimo, rūšies, suteikimo ir plėtros. 55 
straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija 
pateikia neįpareigojamąją nuomonę dėl to, 
ar pagal verslo planą nediskriminuojami 
kiti pareiškėjai.

Or. fr

Pagrindimas

Su pareiškėjais, įsigyjančiais infrastruktūros pajėgumus iš infrastruktūros valdytojo, turėtų 
būti konsultuojamasi dėl verslo plano dalių, susijusių su prieiga prie infrastruktūros, jos 
naudojimu, suteikimu ir plėtra, siekiant naudos sektoriui. Svarbu užtikrinti, kad būtų 
konsultuojamasi be jokios diskriminacijos. Reguliavimo institucija turėtų pateikti nuomonę 
dėl to, ar pagal verslo planą nediskriminuojami įvairūs pareiškėjai.
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Pakeitimas 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš verslo plano 
patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais. 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija pateikia neįpareigojamąją 
nuomonę dėl to, ar verslo planas tinkamas 
šiems tikslams pasiekti.

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš investicijų plano 
patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais. 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija pateikia neįpareigojamąją 
nuomonę dėl to, ar verslo planas tinkamas 
šiems tikslams pasiekti.

Or. fr

Pakeitimas 350
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 
1 dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
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užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš verslo plano 
patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais. 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija pateikia neįpareigojamąją 
nuomonę dėl to, ar verslo planas tinkamas 
šiems tikslams pasiekti.

užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš verslo plano 
patvirtinimą būtų tariamasi su galimai 
suinteresuotais arba esamais pareiškėjais.

Or. en

Pagrindimas

Tariamasi turi būti ir su atitinkamais suinteresuotais pareiškėjais, o reguliavimo institucija 
negali papildyti valstybės narės kompetentingų atstovaujamųjų organų veiklos pateikdamos 
nuomonę, nes ji atlieka techninio arbitro funkcijas kilus ginčui.

Pakeitimas 351
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš verslo plano 
patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais. 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija pateikia neįpareigojamąją 
nuomonę dėl to, ar verslo planas tinkamas 

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš verslo plano 
patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais. 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija tikrina, ar buvo tinkamai 
taikomi atitinkami teisės aktai.
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šiems tikslams pasiekti.

Or. nl

Pagrindimas

Reguliavimo institucija tik prižiūri, o ne vadovauja.

Pakeitimas 352
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš verslo plano
patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais. 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija pateikia neįpareigojamąją 
nuomonę dėl to, ar verslo planas tinkamas 
šiems tikslams pasiekti.

3. Laikydamasis valstybės nustatytos 
bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 
dalyje nurodytą geležinkelių 
infrastruktūros plėtros strategiją 
infrastruktūros valdytojas priima verslo 
planą, įskaitant investicijų ir finansines 
programas. Planas rengiamas siekiant 
užtikrinti optimalų ir veiksmingą 
infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir 
plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir 
numatant priemones šiems tikslams 
pasiekti. Infrastruktūros valdytojas 
užtikrina, kad prieš investicinės programos
patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais 
jų nediskriminuojant. 55 straipsnyje 
nurodyta reguliavimo institucija pateikia 
neįpareigojamąją nuomonę dėl to, ar verslo 
planas diskriminuoja pareiškėjus.

Or. en

Pakeitimas 353
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad esant 
įprastoms verslo sąlygoms ir per pagrįstą 
laikotarpį ne ilgiau kaip per trejus metus 
infrastruktūros valdytojo iš 
infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, 
papildomos pajamos iš kitos komercinės 
veiklos ir valstybės skirtos lėšos būtų bent 
jau ne mažesnės už infrastruktūros 
išlaidas. Jei reikia, šis reikalavimas 
taikomas išankstiniams valstybės 
mokėjimams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga ir pernelyg varžanti nuostata.

Pakeitimas 354
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad esant 
įprastoms verslo sąlygoms ir per pagrįstą 
laikotarpį ne ilgiau kaip per trejus metus
infrastruktūros valdytojo iš infrastruktūros 
mokesčių gautos pajamos, papildomos 
pajamos iš kitos komercinės veiklos ir 
valstybės skirtos lėšos būtų bent jau ne 
mažesnės už infrastruktūros išlaidas. Jei 
reikia, šis reikalavimas taikomas 
išankstiniams valstybės mokėjimams.

Valstybės narės užtikrina, kad esant 
įprastoms verslo sąlygoms ir per pagrįstą 
laikotarpį infrastruktūros valdytojo iš 
infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, 
papildomos pajamos iš kitos komercinės 
veiklos ir valstybės skirtos lėšos būtų bent 
jau ne mažesnės už infrastruktūros išlaidas. 
Jei reikia, šis reikalavimas taikomas 
išankstiniams valstybės mokėjimams.

Or. en

Pagrindimas

Esamas Direktyvos 2001/14 tekstas yra ne toks griežtas ir juo pareiga vertinti infrastruktūros 
valdytojo pajamas ir išlaidas paliekama valstybėms narėms. 
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Pakeitimas 355
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad esant 
įprastoms verslo sąlygoms ir per pagrįstą 
laikotarpį ne ilgiau kaip per trejus metus
infrastruktūros valdytojo iš infrastruktūros 
mokesčių gautos pajamos, papildomos 
pajamos iš kitos komercinės veiklos ir 
valstybės skirtos lėšos būtų bent jau ne 
mažesnės už infrastruktūros išlaidas. Jei 
reikia, šis reikalavimas taikomas 
išankstiniams valstybės mokėjimams.

Valstybės narės užtikrina, kad esant 
įprastoms verslo sąlygoms infrastruktūros 
valdytojas nerodytų finansų deficito 
daugiau kaip dvejus metus iš eilės ir jo iš 
infrastruktūros mokesčių ir privataus 
finansavimo gautos pajamos, papildomos 
pajamos iš kitos komercinės veiklos ir 
valstybės skirtos lėšos būtų bent jau ne 
mažesnės už infrastruktūros išlaidas. Jei 
reikia, šis reikalavimas taikomas 
išankstiniams valstybės mokėjimams,
metinėms palūkanų normoms ir tvariam 
ilgalaikio turto atnaujinimo finansavimui.

Or. en

Pakeitimas 356
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama galimo ilgalaikio tikslo, 
kad visų transporto rūšių infrastruktūros 
išlaidas padengtų jos naudotojai esant 
tinkamai ir nediskriminuojančiai įvairių 
transporto rūšių konkurencijai, tais 
atvejais, kai geležinkelių transportas gali 
konkuruoti su kitomis transporto rūšimis, 
laikydamasi 31 ir 32 straipsniuose 
nurodytos mokesčių ėmimo sistemos, 
valstybė narė gali pareikalauti, kad 
infrastruktūros valdytojas pajamas ir 

Išbraukta.
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išlaidas subalansuotų be valstybės lėšų.

Or. en

Pagrindimas

Nesiimant veiksmingų priemonių, kad būtų padengtos kitų transporto rūšių infrastruktūros 
išlaidos, kalbėti apie „sąžiningą konkurenciją“ yra beprasmiška. 

Pakeitimas 357
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į tokio padalinio buhalterinį balansą gali 
būti įrašytos visos įmonei suteiktos 
paskolos, kol jos negrąžintos, skirtos ir 
investicijoms finansuoti, ir veiklos išlaidų 
perviršiui, atsirandančiam teikiant 
geležinkelių transporto paslaugas arba 
valdant geležinkelių infrastruktūrą, 
padengti. Į skolas, atsiradusias dėl 
dukterinių įmonių veiklos 
neatsižvelgiama.

Į tokio padalinio buhalterinį balansą gali 
būti įrašytos visos įmonei suteiktos 
paskolos, kol jos negrąžintos, skirtos ir 
investicijoms finansuoti, ir veiklos išlaidų 
perviršiui, atsirandančiam teikiant 
geležinkelių transporto paslaugas arba 
valdant geležinkelių infrastruktūrą, 
padengti. 

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrų geležinkelio įmonių įsiskolinimo sumažinimą, turi būti atsižvelgta ir 
į skolų, atsiradusias dėl jų dukterinių įmonių veiklos.

Pakeitimas 358
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 1 ir 2 dalys netaikomos skoloms ar jų (3) 1 ir 2 dalys netaikomos skoloms ar jų 
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palūkanoms, jei įmonėse jos sukauptos po 
2001 m. kovo 15 d. arba po valstybių 
narių įstojimo į Europos Sąjungą dienos, 
jei valstybės narės į Europos Sąjungą 
įstojo po 2001 m. kovo 15 d.

palūkanoms, jei įmonėse jos sukauptos po 
šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. de

Pagrindimas

Kaip ir anksčiau, būtina geležinkelio įmonėms užtikrinti tvirtą finansinį pamatą ir atleisti jas 
nuo istoriškai atsiradusių skolų. Nors dar 1991 m. priimtos atitinkamos nuostatos (Direktyva 
91/440/EEB), daugybėje šalių to neįvyko. Norint geležinkelių sektorių remti veiksmingai, 
reikia jį atleisti nuo istorinių skolų. Taigi 2001 m. kovo 15 d. ar – naujųjų valstybių narių 
atveju – įstojimo į Europos Sąjungą diena yra per ankstyvos datos.

Pakeitimas 359
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonėms, kurioms taikoma ši 
direktyva, suteikiama prieigos prie 
infrastruktūros visose valstybėse narėse 
teisė, kad jos galėtų teikti tarptautines 
keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas. 
Geležinkelio įmonės, teikdamos 
tarptautines keleivių vežimo paslaugas,
turi teisę įlaipinti keleivius bet kurioje 
tarptautiniame maršrute esančioje stotyje 
bei išlaipinti kitoje, įskaitant toje pačioje 
valstybėje narėje esančias stotis.

Geležinkelio įmonėms, kurioms taikoma ši 
direktyva, suteikiama prieigos prie 
infrastruktūros visose valstybėse narėse 
teisė, kad jos galėtų teikti tarptautines 
keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas. 
Geležinkelio įmonės turi teisę įlaipinti 
keleivius bet kurioje maršrute esančioje 
stotyje bei išlaipinti kitoje, įskaitant toje 
pačioje valstybėje narėje esančias stotis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant įtraukti nuostatą dėl nacionalinės keleivių vežimo rinkos 
liberalizavimo. Turėtume numatyti tolesnį Europos rinkos atvėrimą konkurencijai jau 
dabartinėje naujoje redakcijoje, o ne laukti Europos Komisijos 2012 m. pasiūlymo.
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Pakeitimas 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonėms, kurioms taikoma ši 
direktyva, suteikiama prieigos prie 
infrastruktūros visose valstybėse narėse 
teisė, kad jos galėtų teikti tarptautines 
keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas. 
Geležinkelio įmonės, teikdamos 
tarptautines keleivių vežimo paslaugas, 
turi teisę įlaipinti keleivius bet kurioje 
tarptautiniame maršrute esančioje stotyje 
bei išlaipinti kitoje, įskaitant toje pačioje 
valstybėje narėje esančias stotis.

Geležinkelio įmonėms, kurioms taikoma ši 
direktyva, suteikiama prieigos prie 
infrastruktūros visose valstybėse narėse 
teisė, kad jos galėtų teikti tarptautines ir 
nacionalines keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugas.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nuostatą pradėti taikyti ir nacionalinėms keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugoms.

Pakeitimas 361
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie valstybių narių, kuriose 
tarptautinis keleivių vežimas traukiniais 
sudaro daugiau nei pusę geležinkelio 
įmonių keleivių vežimo apyvartos toje 
valstybėje narėje, infrastruktūros teisė 
suteikiama iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant įtraukti nuostatą dėl nacionalinės keleivių vežimo rinkos 
liberalizavimo. Turėtume numatyti tolesnį Europos rinkos atvėrimą konkurencijai jau 
dabartinėje naujoje redakcijoje, o ne laukti Europos Komisijos 2012 m. pasiūlymo.

Pakeitimas 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie valstybių narių, kuriose 
tarptautinis keleivių vežimas traukiniais 
sudaro daugiau nei pusę geležinkelio 
įmonių keleivių vežimo apyvartos toje 
valstybėje narėje, infrastruktūros teisė 
suteikiama iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši dalis negalioja, nes direktyvoje taip pat numatomas keleivių vežimo valstybės viduje 
paslaugų rinkos atvėrimas.

Pakeitimas 363
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie valstybių narių, kuriose 
tarptautinis keleivių vežimas traukiniais 
sudaro daugiau nei pusę geležinkelio 
įmonių keleivių vežimo apyvartos toje 
valstybėje narėje, infrastruktūros teisė 
suteikiama iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

Prieigos prie valstybių narių, kuriose 
tarptautinis keleivių vežimas traukiniais 
sudaro daugiau nei pusę geležinkelio 
įmonių keleivių vežimo apyvartos toje 
valstybėje narėje, infrastruktūros teisė 
suteikiama ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo šios direktyvos paskelbimo 
dienos.
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Or. ro

Pagrindimas

Direktyvoje nurodyti terminai turi būti realūs; juos nustatant turi būti atsižvelgiama į laiką, 
reikalingą jos priėmimui ir paskelbimui Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55 straipsnyje nurodyta atitinkama 
reguliavimo institucija arba institucijos 
atitinkamų kompetentingų valdžios 
institucijų arba suinteresuotų geležinkelio 
įmonių prašymu nustato, ar paslaugos 
pagrindinis tikslas yra vežti keleivius tarp 
stočių, esančių skirtingose valstybėse 
narėse.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši dalis nebeaktuali, nes direktyvoje numatoma nacionalinių transporto paslaugų atvėrimas 
konkurencijai.

Pakeitimas 365
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55 straipsnyje nurodyta atitinkama 
reguliavimo institucija arba institucijos 
atitinkamų kompetentingų valdžios 
institucijų arba suinteresuotų geležinkelio 
įmonių prašymu nustato, ar paslaugos 
pagrindinis tikslas yra vežti keleivius tarp 

Išbraukta.
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stočių, esančių skirtingose valstybėse 
narėse. 

Or. en

Pakeitimas 366
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jokiu būdu dėl prieigos prie geležinkelių
infrastruktūros sąlygų neturi kilti kliūčių 
keleiviams gauti informaciją apie kelionę 
arba įsigyti bilietą kelionei iš vienos vietos 
į kitą, nepriklausomai nuo geležinkelių 
transporto operatorių, teikiančių, visiškai 
arba iš dalies, keleivių vežimo paslaugas 
tarp šių dviejų vietovių, skaičiaus.

Or. ro

Pagrindimas

Jokiu būdu dėl prieigos prie geležinkelių infrastruktūros sąlygų neturi kilti kliūčių keleiviams 
gauti informaciją apie kelionę arba įsigyti bilietą kelionei iš vienos vietos į kitą, 
nepriklausomai nuo geležinkelių transporto operatorių, teikiančių, visiškai arba iš dalies, 
keleivių vežimo paslaugas tarp šių dviejų vietovių, skaičiaus.

Pakeitimas 367
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų išsamiai 
nurodyta šios dalies taikymo tvarka ir 
kriterijai. Šios priemonės, skirtos 
užtikrinti, kad ši direktyva būtų 

Išbraukta.
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įgyvendinta vienodomis sąlygomis, 
priimamos įgyvendinimo aktų forma 
pagal 63 straipsnio 3 dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Nebūtina suteikti Komisijai nepritaikytų priemonių, skirtų nagrinėti nacionalinio geležinkelių 
sektoriaus reikalams.

Pakeitimas 368
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų išsamiai 
nurodyta šios dalies taikymo tvarka ir 
kriterijai. Šios priemonės, skirtos 
užtikrinti, kad ši direktyva būtų 
įgyvendinta vienodomis sąlygomis, 
priimamos įgyvendinimo aktų forma 
pagal 63 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 369
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų išsamiai 
nurodyta šios dalies taikymo tvarka ir 
kriterijai. Šios priemonės, skirtos 
užtikrinti, kad ši direktyva būtų 
įgyvendinta vienodomis sąlygomis, 

Išbraukta.
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priimamos įgyvendinimo aktų forma 
pagal 63 straipsnio 3 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos įgyvendinimo priemonės ir atnaujinti kriterijai turėtų būti priimti pagal 
bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 4 a ir 4 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, per dvylika mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo į jos taikymo sritį 
patenkančioms geležinkelio įmonėms 
leidžiama teisingomis, 
nediskriminacinėms ir skaidriomis 
sąlygomis naudotis visose valstybėse 
narėse esančia infrastruktūra teikti visų 
tipų keleivinio geležinkelių transporto 
paslaugoms, išskyrus paslaugas, kurios 
pagal esamas viešųjų paslaugų sutartis 
teikiamos iki jų galiojimo pabaigos.
Šia dalimi nereikalaujama, kad nepraėjus 
dvylikai mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, valstybė narė suteiktų teisę 
savo teritorijoje teikti keleivinio 
geležinkelių transporto paslaugas 
geležinkelio įmonėms ir atitinkamoms 
tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamoms 
įmonėms, licencijuotoms valstybėje 
narėje, kurioje analogiškos teisės 
nesuteikiamos.

Or. it

Pagrindimas

Europos geležinkelio sektorius – vienas nedaugelio sektorių, kur dar nėra bendrosios rinkos. 
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Todėl reikia atverti rinką liberalizuojant nacionalinį transportą. Siekiant apsaugoti jau 
liberalizuotas rinkas, pereinamuoju bendrosios rinkos kūrimo laikotarpiu turėtų galioti ir 
abipusiškumo sąlyga.

Pakeitimas 371
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali apriboti 10 
straipsnyje nustatytą prieigos teisę 
paslaugoms tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar 
kelios viešųjų paslaugų sutartys, 
atitinkančios galiojančius Sąjungos teisės 
aktus. Tokiais apribojimais negali būti 
ribojama teisė įlaipinti keleivius bet kurioje 
stotyje, esančioje tarptautinės paslaugos 
maršrute, ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant 
toje pačioje valstybėje narėje esančias 
stotis, išskyrus atvejus, kai dėl 
pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai.

1. Valstybės narės gali apriboti 10 
straipsnyje nustatytą prieigos teisę 
paslaugoms tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar 
kelios viešųjų paslaugų sutartys, 
atitinkančios galiojančius Sąjungos teisės 
aktus. Tokiais apribojimais negali būti 
ribojama teisė įlaipinti keleivius bet kurioje 
stotyje, esančioje tarptautinės paslaugos 
maršrute, ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant 
toje pačioje valstybėje narėje esančias 
stotis, išskyrus atvejus, kai dėl 
pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties bendrai 
ekonomikai.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina suteikti pirmenybę rinktis bendrus interesus tenkinančias paslaugas.

Pakeitimas 372
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali apriboti 10 
straipsnyje nustatytą prieigos teisę 

1. Valstybės narės gali apriboti 10 
straipsnyje nustatytą prieigos teisę 
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paslaugoms tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar 
kelios viešųjų paslaugų sutartys, 
atitinkančios galiojančius Sąjungos teisės 
aktus. Tokiais apribojimais negali būti 
ribojama teisė įlaipinti keleivius bet kurioje 
stotyje, esančioje tarptautinės paslaugos 
maršrute, ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant 
toje pačioje valstybėje narėje esančias 
stotis, išskyrus atvejus, kai dėl 
pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai.

paslaugoms tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar 
kelios viešųjų paslaugų sutartys, 
atitinkančios galiojančius Sąjungos teisės 
aktus. Tokiais apribojimais negali būti 
ribojama teisė įlaipinti keleivius bet kurioje 
stotyje, įskaitant toje pačioje valstybėje 
narėje esančias stotis, išskyrus atvejus, kai 
dėl pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai.

Or. en

Pakeitimas 373
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali apriboti 10 
straipsnyje nustatytą prieigos teisę 
paslaugoms tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar 
kelios viešųjų paslaugų sutartys, 
atitinkančios galiojančius Sąjungos teisės 
aktus. Tokiais apribojimais negali būti 
ribojama teisė įlaipinti keleivius bet kurioje 
stotyje, esančioje tarptautinės paslaugos 
maršrute, ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant 
toje pačioje valstybėje narėje esančias 
stotis, išskyrus atvejus, kai dėl 
pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai.

1. Valstybės narės arba atitinkamos 
kompetentingos vietos valdžios 
institucijos, sudarančios viešųjų paslaugų 
sutartis, gali apriboti 10 straipsnyje 
nustatytą prieigos teisę paslaugoms tarp 
išvykimo vietos ir paskirties vietos, 
kurioms taikoma viena ar kelios viešųjų 
paslaugų sutartys, atitinkančios 
galiojančius Sąjungos teisės aktus. Tokiais 
apribojimais negali būti ribojama teisė 
įlaipinti keleivius bet kurioje stotyje, 
esančioje tarptautinės paslaugos maršrute, 
ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant toje 
pačioje valstybėje narėje esančias stotis, 
išskyrus atvejus, kai dėl pasinaudojimo šia 
teise iškiltų pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties socialinei ir ekonominei 
pusiausvyrai bei joje numatytiems 
sanglaudos politikos tikslams.

Or. en
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Pagrindimas

Priimant sprendimus dėl teisės išlaipinti arba įlaipinti keleivius, turi būti atsižvelgta į 
socialinės sanglaudos politiką ir susijusius viešųjų paslaugų sutartyje numatytus transporto 
srities tikslus.

Pakeitimas 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali apriboti 10 
straipsnyje nustatytą prieigos teisę 
paslaugoms tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar 
kelios viešųjų paslaugų sutartys, 
atitinkančios galiojančius Sąjungos teisės 
aktus. Tokiais apribojimais negali būti 
ribojama teisė įlaipinti keleivius bet kurioje 
stotyje, esančioje tarptautinės paslaugos 
maršrute, ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant 
toje pačioje valstybėje narėje esančias 
stotis, išskyrus atvejus, kai dėl 
pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai.

1. Valstybės narės gali apriboti 10 
straipsnyje nustatytą prieigos teisę 
paslaugoms tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar 
kelios viešųjų paslaugų sutartys, 
atitinkančios galiojančius Sąjungos teisės 
aktus. Tokiais apribojimais negali būti 
ribojama teisė įlaipinti keleivius bet kurioje 
stotyje, esančioje tarptautinės paslaugos 
maršrute, ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant 
toje pačioje valstybėje narėje esančias 
stotis ar visą nacionalinį paslaugos 
maršrutą, išskyrus atvejus, kai dėl 
pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus 
viešųjų paslaugų sutartyje nustatytų 
paslaugų ekonominei pusiausvyrai.

Or. it

Pakeitimas 375
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Dėl prieigos prie geležinkelių 
infrastruktūros sąlygų neturi kilti kliūčių 
keleiviams gauti informaciją apie kelionę 



PE467.166v01-00 142/189 AM\870642LT.doc

LT

arba įsigyti bilietą kelionei iš vienos vietos 
į kitą, nepriklausomai nuo geležinkelių 
transporto operatorių, teikiančių, visiškai 
arba iš dalies, keleivių vežimo paslaugas 
tarp šių dviejų vietovių, skaičiaus.

Or. ro

Pagrindimas

Dėl prieigos prie geležinkelių infrastruktūros sąlygų neturi kilti kliūčių keleiviams gauti 
informaciją apie kelionę arba įsigyti bilietą kelionei iš vienos vietos į kitą, nepriklausomai 
nuo geležinkelių transporto operatorių, teikiančių, visiškai arba iš dalies, keleivių vežimo 
paslaugas tarp šių dviejų vietovių, skaičiaus.

Pakeitimas 376
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai, ar iškiltų pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties ekonominei pusiausvyrai, 
sprendžia atitinkama reguliavimo 
institucija ar institucijos, nurodytos 55 
straipsnyje, remdamosi objektyvia 
ekonomine analize ir iš anksto nustatytais 
kriterijais, gavusios bet kurio iš toliau 
išvardytų subjektų prašymą:

Tai, ar iškiltų pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties bendrai ekonomikai, sprendžia 
atitinkama reguliavimo institucija ar 
institucijos, nurodytos 55 straipsnyje, 
remdamosi objektyvia ekonomine analize 
ir iš anksto nustatytais kriterijais, gavusios 
bet kurio iš toliau išvardytų subjektų 
prašymą:

Or. fr

Pagrindimas

Būtina suteikti galimybę rinktis bendrus interesus tenkinančias paslaugas ir turėtų būti 
suteikiama galia veikti valdytojų ir darbuotojų atstovams.

Pakeitimas 377
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanga
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai, ar iškiltų pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties ekonominei pusiausvyrai, 
sprendžia atitinkama reguliavimo 
institucija ar institucijos, nurodytos 55 
straipsnyje, remdamosi objektyvia 
ekonomine analize ir iš anksto nustatytais 
kriterijais, gavusios bet kurio iš toliau 
išvardytų subjektų prašymą:

Atitinkamos reguliavimo institucijos ar 
institucijų, nurodytų 55 straipsnyje, ginčo 
dėl institucijos pagal 1 dalies nuostatas 
priimto sprendimo atveju gali būti 
paprašyta priimti sprendimą remiantis
objektyvia analize ir iš anksto nustatytais 
kriterijais, gavus bet kurio iš toliau 
išvardytų subjektų prašymą:

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų prašoma įsikišti tik ginčų atveju. 

Pakeitimas 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai, ar iškiltų pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties ekonominei pusiausvyrai, 
sprendžia atitinkama reguliavimo 
institucija ar institucijos, nurodytos 55 
straipsnyje, remdamosi objektyvia 
ekonomine analize ir iš anksto nustatytais 
kriterijais, gavusios bet kurio iš toliau 
išvardytų subjektų prašymą:

Tai, ar iškiltų pavojus viešųjų paslaugų 
sutartyje nustatytų paslaugų ekonominei 
pusiausvyrai, sprendžia atitinkama 
reguliavimo institucija ar institucijos, 
nurodytos 55 straipsnyje, remdamosi 
objektyvia ekonomine analize ir iš anksto 
nustatytais kriterijais, gavusios bet kurio iš 
toliau išvardytų subjektų prašymą:

Or. it

Pakeitimas 379
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos da punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da. valdytojų ir personalo atstovų 
asociacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina suteikti galimybę rinktis bendrus interesus tenkinančias paslaugas ir turėtų būti 
suteikiama galia veikti valdytojų ir darbuotojų atstovams.

Pakeitimas 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio 
įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, 
pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai 
ar institucijoms informaciją, kurios 
pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. 
Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą 
informaciją, prireikus konsultuodamasi su 
visomis atitinkamomis šalimis, ir 
informuoja atitinkamas šalis apie savo 
pagrįstą sprendimą per iš anksto nustatytą, 
pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip praėjus dviems mėnesiams nuo 
visos atitinkamos informacijos gavimo.

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio 
įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, 
pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai 
ar institucijoms informaciją, kurios 
pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. 
Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą 
informaciją, prireikus konsultuodamasi su 
visomis atitinkamomis šalimis, ir 
informuoja atitinkamas šalis apie savo 
pagrįstą sprendimą per iš anksto nustatytą, 
pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip praėjus 20 darbo dienų nuo 
prašymo gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad geležinkelių bendrovės laiku gautų priimtus sprendimus dėl jų su linijomis 
susijusių paraiškų, taip pat dėl jų prašymų išspręsti ginčą.

Pakeitimas 381
Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio 
įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, 
pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai 
ar institucijoms informaciją, kurios 
pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. 
Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą 
informaciją, prireikus konsultuodamasi su 
visomis atitinkamomis šalimis, ir 
informuoja atitinkamas šalis apie savo 
pagrįstą sprendimą per iš anksto nustatytą, 
pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip praėjus dviems mėnesiams nuo 
visos atitinkamos informacijos gavimo.

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio 
įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, 
pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai 
ar institucijoms informaciją, kurios 
pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. 
Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą 
informaciją, prireikus konsultuodamasi su 
visomis atitinkamomis šalimis, ir 
informuoja atitinkamas šalis apie savo 
pagrįstą sprendimą ne vėliau kaip praėjus 
dviems savaitėms nuo visos atitinkamos 
informacijos gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų savaičių laikotarpis turėtų būti optimalus terminas. 

Pakeitimas 382
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio 
įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, 
pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai 
ar institucijoms informaciją, kurios 
pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. 
Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą 
informaciją, prireikus konsultuodamasi su 
visomis atitinkamomis šalimis, ir 
informuoja atitinkamas šalis apie savo 
pagrįstą sprendimą per iš anksto nustatytą, 
pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip praėjus dviems mėnesiams nuo 

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio 
įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, 
pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai 
ar institucijoms informaciją, kurios 
pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. 
Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą 
informaciją, prireikus konsultuodamasi su 
visomis atitinkamomis šalimis, ir 
informuoja atitinkamas šalis apie savo 
pagrįstą sprendimą per iš anksto nustatytą, 
pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju per 
vieną mėnesį nuo visos atitinkamos 
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visos atitinkamos informacijos gavimo. informacijos gavimo.

Or. de

Pagrindimas

Svarbus efektyvios reguliavimo institucijos kriterijus yra laikotarpis, per kurį ji priima 
sprendimus. Todėl priimti sprendimus ir prireikus imtis veiksmų situacijai ištaisyti reikėtų per 
vieną mėnesį.

Pakeitimas 383
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio 
įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, 
pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai 
ar institucijoms informaciją, kurios 
pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. 
Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą 
informaciją, prireikus konsultuodamasi su 
visomis atitinkamomis šalimis, ir 
informuoja atitinkamas šalis apie savo 
pagrįstą sprendimą per iš anksto nustatytą, 
pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip praėjus dviems mėnesiams nuo 
visos atitinkamos informacijos gavimo.

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio 
įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, 
pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai 
ar institucijoms visą informaciją, kurios iš 
jų reikalaujama, kad būtų priimtas 
tinkamas sprendimas. Reguliavimo 
institucija apsvarsto pateiktą informaciją, 
prireikus konsultuodamasi su visomis 
atitinkamomis šalimis, ir informuoja 
atitinkamas šalis apie savo pagrįstą 
sprendimą per iš anksto nustatytą, pagrįstą 
laikotarpį ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip 
praėjus dviems mėnesiams nuo visos 
atitinkamos informacijos gavimo.

Or. es

Pagrindimas

Būtina turėti visą informaciją, kad būtų priimtas teisingas sprendimas.

Pakeitimas 384
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų išsamiai 
nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių 
taikymo tvarka ir kriterijai. Šios 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši 
direktyva būtų įgyvendinta vienodomis 
sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų 
forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nebūtina Komisijai suteikti netinkamų priemonių, skirtų nagrinėti nacionalinio geležinkelių 
sektoriaus reikalams.

Pakeitimas 385
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų išsamiai 
nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių 
taikymo tvarka ir kriterijai. Šios 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši 
direktyva būtų įgyvendinta vienodomis 
sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų 
forma pagal 63 straipsnio 3 dalį. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos įgyvendinimo priemonės ir atnaujinti kriterijai turėtų būti priimti pagal 
bendro sprendimo procedūrą.
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Pakeitimas 386
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės taip pat gali apriboti 
teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius toje 
pačioje valstybėje narėje esančiose 
tarptautinės keleivių vežimo paslaugos 
maršruto stotyse, jei buvo suteikta išimtinė 
teisė vežti keleivius tarp tų stočių pagal 
koncesijos sutartį, sudarytą iki 2007 m. 
gruodžio 4 d., remiantis tinkama 
konkurenciją užtikrinančio konkurso tvarka 
ir laikantis atitinkamų Sąjungos teisės 
principų. Šie apribojimai gali būti taikomi 
trumpesniu iš šių laikotarpių: sutarties 
galiojimo pirminiu laikotarpiu arba 15 
metų laikotarpiu.

5. Valstybės narės taip pat gali apriboti 
teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius toje 
pačioje valstybėje narėje esančiose stotyse, 
jei buvo suteikta išimtinė teisė vežti 
keleivius tarp tų stočių pagal koncesijos 
sutartį, sudarytą iki 2007 m. gruodžio 4 d., 
remiantis tinkama konkurenciją 
užtikrinančio konkurso tvarka ir laikantis 
atitinkamų Sąjungos teisės principų. Šie 
apribojimai gali būti taikomi trumpesniu iš 
šių laikotarpių: sutarties galiojimo pirminiu 
laikotarpiu arba 15 metų laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant įtraukti nuostatą dėl nacionalinės keleivių vežimo rinkos 
liberalizavimo. Turėtume numatyti tolesnį Europos rinkos atvėrimą konkurencijai jau 
dabartinėje naujoje redakcijoje, o ne laukti Europos Komisijos 2012 m. pasiūlymo.

Pakeitimas 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės taip pat gali apriboti 
teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius toje 
pačioje valstybėje narėje esančiose 
tarptautinės keleivių vežimo paslaugos 
maršruto stotyse, jei buvo suteikta išimtinė 
teisė vežti keleivius tarp tų stočių pagal 
koncesijos sutartį, sudarytą iki 2007 m. 

5. Valstybės narės taip pat gali apriboti 
teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius toje 
pačioje valstybėje narėje esančiose 
tarptautinės ir (arba) nacionalinės keleivių 
vežimo paslaugos maršruto stotyse, jei 
buvo suteikta išimtinė teisė vežti keleivius 
tarp tų stočių pagal koncesijos sutartį, 



AM\870642LT.doc 149/189 PE467.166v01-00

LT

gruodžio 4 d., remiantis tinkama 
konkurenciją užtikrinančio konkurso tvarka 
ir laikantis atitinkamų Sąjungos teisės 
principų. Šie apribojimai gali būti taikomi 
trumpesniu iš šių laikotarpių: sutarties 
galiojimo pirminiu laikotarpiu arba 15 
metų laikotarpiu.

sudarytą iki 2007 m. gruodžio 4 d., 
remiantis tinkama konkurenciją 
užtikrinančio konkurso tvarka ir laikantis 
atitinkamų Sąjungos teisės principų. Šie 
apribojimai gali būti taikomi trumpesniu iš 
šių laikotarpių: sutarties galiojimo pirminiu 
laikotarpiu arba 15 metų laikotarpiu.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pradėti nuostatą taikyti ir nacionalinėms keleivių vežimo 
paslaugoms.

Pakeitimas 388
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sukurti bendrą mokesčių dydžio 
apskaičiavimo metodiką, Komisija 
nurodys Europos geležinkelio agentūrai 
atlikti valstybių narių taikomų mokesčių 
dydžio nustatymo būdų lyginamąją 
analizę.

Or. nl

Pakeitimas 389
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geležinkelio įmonės turi teisę be jokios 
diskriminacijos gauti III priedo 1 punkte 
nustatytą minimalų prieigos paketą.

1. Infrastruktūros valdytojai turi be jokios 
diskriminacijos suteikti geležinkelio 
įmonėms III priedo 1 punkte nustatytą 
minimalų prieigos paketą.
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Or. en

Pakeitimas 390
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geležinkelio įmonės turi teisę be jokios 
diskriminacijos gauti III priedo 1 punkte
nustatytą minimalų prieigos paketą.

1. Infrastruktūros valdytojai turi be jokios 
diskriminacijos suteikti geležinkelio 
įmonėms prieigą prie III priede nurodytų 
paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Vertingas teksto patikslinimas, siekiant pabrėžti, kad pirmąjį žingsnį suteikiant prieigą 
privalo žengti infrastruktūros valdytojas. 

Pakeitimas 391
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geležinkelio įmonės turi teisę be jokios 
diskriminacijos gauti III priedo 1 punkte 
nustatytą minimalų prieigos paketą. 

1. Infrastruktūros valdytojai turi be jokios 
diskriminacijos suteikti geležinkelio 
įmonėms III priedo 1 punkte nustatytą 
minimalų prieigos paketą.

Or. en

Pakeitimas 392
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Geležinkelio įmonės turi teisę be jokios 
diskriminacijos gauti III priedo 1 punkte 
nustatytą minimalų prieigos paketą.

(1) Infrastruktūros valdytojai geležinkelio 
įmonėms be jokios diskriminacijos 
suteikia III priedo 1 punkte 
nustatytą minimalų prieigos paketą.

Or. de

Pakeitimas 393
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas 
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos.

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas 
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos ir 
geležinkelio įmonių prašymai gali būti 
atmesti tik tuo atveju, jeigu rinkos 
sąlygomis egzistuoja perspektyvios 
alternatyvos. Jeigu
vienas infrastruktūros valdytojas tų 
paslaugų neteikia, pagrindinės 
infrastruktūros teikėjas deda visas 
pagrįstas pastangas, kad sudarytų sąlygas 
šioms paslaugoms teikti.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išlaikomi geležinkelių infrastruktūros objektų operatorių įsipareigojimai 
laukiant kol bus priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas dėl Komisijos 
kreipimosi.

Pakeitimas 394
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos

Informaciją apie III priedo 2 punkte 
nurodytus prieigos prie paslaugų būdus ir 
jų naudojimą visi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatoriai teikia be 
diskriminacijos, nes šios paslaugos 
laikomos pagrindinėmis 
lengvinamosiomis priemonėmis, 
nustatytomis 3 straipsnio 21 dalies 
a punkte (naujame).

Or. fr

Pagrindimas

Prieigos prie pagrindinių nuolaidų būdai turi būti pateikiami be diskriminacijos.

Pakeitimas 395
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos. 

Geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia geležinkelio įmonėms
III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas be 
diskriminacijos.

Or. en

Pakeitimas 396
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 

III priede nurodytus geležinkelių 
infrastruktūros objektus geležinkelio 
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operatoriai teikia be diskriminacijos. įmonėms suteikiančius geležinkelio 
operatorius vykdant tokią veiklą galėtų 
stebėti reguliavimo institucija, kad būtų 
išvengta ginčų ar nepagrįsto delsimo; 
siekdamas užtikrinti visišką skaidrumą ir 
sąžiningą prieigą prie jo objektų, 
atitinkamas geležinkelių operatorius, 
nepriklausomai nuo jo nuosavybės teisių 
ar jo priklausomumo sudėtinei 
geležinkelių grupei, turi turėti atskirą su 
kiekvienu suteiktu objektu susijusią 
apskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų prieinamumas yra itin svarbūs, kad 
geležinkelio įmonės galėtų veikti, o siekiant užtikrinti skaidrumą geležinkelių paslaugų 
teikėjai, nepriklausomai nuo jų nuosavybės teisių, turi turėti atskirą apskaitą, nedarant 
poveikio jų priklausomumui sudėtinei grupei.

Pakeitimas 397
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos. 

Geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia geležinkelio įmonėms
III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas be 
diskriminacijos, kontroliuojant 
reguliavimo institucijai.

Or. en

Pakeitimas 398
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas 
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos.

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas  
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai geležinkelių įmonėms teikia be 
diskriminacijos prižiūrint reguliavimo 
institucijai.

Or. de

Pakeitimas 399
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas 
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos.

Prieigą prie III priedo 2 punkte nurodytų 
paslaugų ir galimybę jomis naudotis visi 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos.

Or. en

Pakeitimas 400
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos.

III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas
visi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai teikia be diskriminacijos, nes 
pagal 3 straipsnio 21a punktą (naujas) jie 
yra pagrindiniai geležinkelių 
infrastruktūros objektai.

Or. en
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Pakeitimas 401
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso įstaigai arba 
įmonei, taip pat veikiančiai ir 
dominuojančiai bent vienoje geležinkelių 
transporto paslaugų rinkoje, kurioje 
naudojami tie infrastruktūros objektai, 
operatorius turi būti teisiniu, 
organizavimo ir sprendimų priėmimo 
atžvilgiu nepriklausomas nuo tos įstaigos 
ar įmonės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga atsižvelgiant į 2 dalies 1 pastraipos nuostatas.

Pakeitimas 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso įstaigai arba 
įmonei, taip pat veikiančiai ir 
dominuojančiai bent vienoje geležinkelių 
transporto paslaugų rinkoje, kurioje 
naudojami tie infrastruktūros objektai, 
operatorius turi būti teisiniu, 
organizavimo ir sprendimų priėmimo 
atžvilgiu nepriklausomas nuo tos įstaigos 
ar įmonės.

Geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriai turi turėti atskirą kiekvienos 
geležinkelių infrastruktūros objektų
kategorijos, nurodytos III priedo 
2 punkte, apskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 403
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, 
taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent 
vienoje geležinkelių transporto paslaugų 
rinkoje, kurioje naudojami tie 
infrastruktūros objektai, operatorius turi
būti teisiniu, organizavimo ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu nepriklausomas nuo 
tos įstaigos ar įmonės.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, 
taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent 
vienoje geležinkelių transporto paslaugų 
rinkoje, kurioje naudojami tie 
infrastruktūros objektai, operatorius turi 
užtikrinti visišką skaidrumą ir
nediskriminuojančią prieigą prie šių 
paslaugų ir jų naudojimą. Ši 
nepriklausomybė neturėtų sąlygoti 
atskiros infrastruktūros objektų 
operatorių įstaigos įkūrimo. 
Kompetentinga nacionalinė reguliavimo 
institucija vykdo prieigos sąlygų kontrolę.

Or. fr

Pagrindimas

Visiškas transporto paslaugų atskyrimas nebūtinai sąlygos sąžiningą konkurenciją tarp šios 
veiklos sričių. Dėl šio atskyrimo atsiras papildomo organizacinio krūvio, padaugės 
biurokratinių rūpesčių ir padidės administracinės išlaidos. Turi būti sustiprinta nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencija, kad jos galėtų tikrinti, ar sprendimai priimami skaidriai 
ir nediskriminuojančiai.

Pakeitimas 404
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, 
taip pat veikiančiai ir dominuojančiai 

Siekiant užtikrinti visiškai skaidrią ir 
nediskriminacinę prieigą prie III priedo 
2 punkte nurodytų geležinkelių 
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bent vienoje geležinkelių transporto 
paslaugų rinkoje, kurioje naudojami tie 
infrastruktūros objektai, operatorius turi 
būti teisiniu, organizavimo ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu nepriklausomas nuo 
tos įstaigos ar įmonės.

infrastruktūros objektų bei paslaugų šiuose 
objektuose teikimo, tokių infrastruktūros 
objektų operatorius turi turėti atskirą
atitinkamų infrastruktūros objektų 
apskaitą.

Or. en

Pakeitimas 405
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, 
taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent 
vienoje geležinkelių transporto paslaugų 
rinkoje, kurioje naudojami tie 
infrastruktūros objektai, operatorius turi 
būti teisiniu, organizavimo ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu nepriklausomas nuo tos 
įstaigos ar įmonės.

Siekiant užtikrinti visiškai skaidrią ir 
nediskriminacinę prieigą prie geležinkelių 
infrastruktūros objektų, nurodytų 
III priedo 2 punkto a, b, c, e ir 
g papunkčiuose, ir šiuose objektuose 
teikiamų paslaugų, kai geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius yra 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas
įstaigos arba įmonės, taip pat veikiančios ir 
dominuojančios nacionalinėje 
geležinkelių transporto paslaugų rinkoje, 
kurioje naudojami tie infrastruktūros 
objektai, šių infrastruktūros objektų 
operatorių veikla turi būti organizuota 
tokiu būdu, kad jie būtų nepriklausomi
nuo tos įstaigos ar įmonės. Toks 
nepriklausomumas nereiškia reikalavimo 
įsisteigti atskirą įstaigą arba įmonę, skirtą
geležinkelių infrastruktūros objektams.

Or. en

Pakeitimas 406
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso įstaigai arba 
įmonei, taip pat veikiančiai ir 
dominuojančiai bent vienoje geležinkelių 
transporto paslaugų rinkoje, kurioje 
naudojami tie infrastruktūros objektai, 
operatorius turi būti teisiniu, 
organizavimo ir sprendimų priėmimo 
atžvilgiu nepriklausomas nuo tos įstaigos 
ar įmonės.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pasirengimas investuoti į geležinkelių infrastruktūros objektus mažės. Objekto įrengėjas ar 
operatorius negalės būti tikras, kad patenkins savo paties poreikį, nes tretieji asmenys, kurių 
verslo koncepcijos jis nei žino, nei gali vertinti, panašiomis sąlygomis neišvengiamai prieigą 
gaus, o jis pats pajėgumų neteks. Kita vertus, geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriui 
bus užkraunama šių objektų verslo rizika. Taigi šios nuostatos yra nepalankios investuoti ir 
jomis neproporcingai kišamasi į nuosavybės teises.

Pakeitimas 407
Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, 
taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent 
vienoje geležinkelių transporto paslaugų 
rinkoje, kurioje naudojami tie 
infrastruktūros objektai, operatorius turi 
būti teisiniu, organizavimo ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu nepriklausomas nuo tos 
įstaigos ar įmonės.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius priklauso geležinkelio įmonei, 
taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent 
vienoje geležinkelių transporto paslaugų 
rinkoje, kurioje naudojami tie 
infrastruktūros objektai, operatorius turi 
būti teisiniu, organizavimo ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu nepriklausomas nuo tos 
geležinkelio įmonės.

Or. it
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Pagrindimas

Pakeitime nurodoma, kad paslaugų operatorių organizacinio savarankiškumo reikalavimai 
turi būti taikomi geležinkelio įmonėms, nes jau nustatyti infrastruktūros valdytojų 
savarankiškumo reikalavimai užtikrina ir jų teikiamų paslaugų savarankiškumą.

Pakeitimas 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei 
pertekliniai pajėgumai yra nepakankami,
kad būtų galima patenkinti šiuos prieigos 
prašymus. Infrastruktūros objekto 
operatorius turi pagrįsti savo sprendimą ir 
įrodyti, jog nėra pakankamai perteklinių 
pajėgumų. Konflikto atveju atsisakymą 
suteikti prieigą pareiškėjas gali apskųsti 
reguliavimo institucijai.

Or. en

Pakeitimas 409
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus atsakoma per nustatytą laiką, 
kurį nustato nacionalinė reguliavimo 
institucija, ir juos galima atmesti, tik jei 
yra perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
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infrastruktūros objektų operatorius. priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Or. en

Pakeitimas 410
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus, nurodytus III straipsnio 
2 dalyje, galima atmesti, tik jei rinkos 
sąlygomis yra perspektyvių alternatyvų 
arba jei 55 straipsnyje nurodyta 
reguliavimo institucija atlikusi tyrimą 
nustato, kad yra tikra priežastis atmesti 
įmonės prašymą dėl prieigos prie 
infrastruktūrų objekto. Jei įmonė abejoja
reguliavimo institucijos sprendimu, jai 
gali būti pateiktas atmetimo pagrindimas.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nėra aiškus, kai kalbama apie esmines nuolaidas. Reguliavimo 
institucijos vaidmuo atmetimo atveju taip pat turi būti tiksliau apibrėžtas.

Pakeitimas 411
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos 
prie geležinkelių infrastruktūros objektų 

Geležinkelio įmonės pateiktą prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
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prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

prašymą galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Jei prašymas 
atmetamas, geležinkelių infrastruktūros 
objektų operatorius prašymo pateikėjui ir 
reguliavimo institucijai privalo pagrįsti 
atmetimo priežastis. Reguliavimo 
institucija atmetimo priežastis apsvarsto ir 
prireikus imasi veiksmų situacijai ištaisyti. 
Dėl reguliavimo institucijos sprendimo 
taikoma 56 straipsnio 5 dalies antra 
pastraipa.

Or. de

Pagrindimas

Apsvarstyti atmetimo priežastis ir prireikus imtis veiksmų yra reguliavimo institucijos 
užduotis.

Pakeitimas 412
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų, suteikiančių 
galimybę paraišką teikiančiai geležinkelio 
įmonei atitinkamas krovinių arba keleivių 
vežimo paslaugas teikti tais pačiais 
maršrutais ekonomiškai priimtinomis 
sąlygomis. Ši nuostata neįpareigoja 
infrastruktūros objekto operatoriaus 
daryti investicijas, siekiant patenkinti visų 
geležinkelio įmonių prašymus. Įrodyti, kad 
yra perspektyvių alternatyvų, turi 
reguliavimo institucija. Paslaugų teikėjas 
privalo pagrįsti kiekvieną atsisakymą 
suteikti prieigą prie jo infrastruktūros
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objekto arba atsisakymą teikti atitinkamą 
paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 413
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų, suteikiančių 
galimybę paraišką teikiančiai geležinkelio 
įmonei atitinkamas krovinių arba keleivių 
vežimo paslaugas teikti tuo pačiu arba 
alternatyviu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Ši nuostata 
neįpareigoja infrastruktūros objekto 
operatoriaus daryti investicijas, siekiant 
patenkinti visų geležinkelio įmonių 
prašymus. Įrodyti, kad yra perspektyvių 
alternatyvų, turi reguliavimo institucija, 
tokiu būdu išvengiant ginčų ir gaišaties.

Or. en

Pagrindimas

Geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriui atsisakius suteikti prieigą prie jo valdomos 
infrastruktūros, informaciją ir pasiūlymus dėl alternatyvių ekonomiškai perspektyvių 
maršrutų galėtų teikti reguliavimo institucija.

Pakeitimas 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Kilus ginčui, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija priima sprendimą 
atsižvelgdama į šalių argumentus. Bet 
kuriuo atveju geležinkelių infrastruktūros 
objektų operatorius turi argumentuoti savo 
atsisakymą.

Or. fr

Pakeitimas 415
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis.

Or. de

Pagrindimas

Pasirengimas investuoti į geležinkelių infrastruktūros objektus mažės. Objekto įrengėjas ar 
operatorius negalės būti tikras, kad patenkins savo paties poreikį, nes tretieji asmenys, kurių 
verslo koncepcijos jis nei žino, nei gali vertinti, panašiomis sąlygomis neišvengiamai prieigą 
gaus, o jis pats pajėgumų neteks. Kita vertus, geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriui 
bus užkraunama šių objektų verslo rizika. Taigi šios nuostatos yra nepalankios investuoti ir
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jomis neproporcingai kišamasi į nuosavybės teises.

Pakeitimas 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Atmetęs prieigos 
prie geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymą geležinkelių infrastruktūros 
objektų operatorius privalo pagrįsti savo 
atsisakymą raštu.

Or. pl

Pagrindimas

Geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius, atmetęs prieigos prie savo valdomos 
nuosavybės prašymą, negali būti įpareigotas įrodyti, kad yra perspektyvių alternatyvų 
ekonominiu ir techniniu požiūriu, kuriomis prašymo pateikėjas galėtų pasinaudoti 
nepadidindamas reikšmingai savo išlaidų, nes neturi informacijos apie objektus, kuriuos 
valdo kiti operatoriai.

Pakeitimas 417
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
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krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius. Prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
priskiriami taisyklos, techninės priežiūros 
įrenginiai, prietaisai ir reikiami 
privažiuojamieji keliai, skirstymo ir 
manevravimo keliai techninės priežiūros 
įrenginiams pasiekti ir eksploatuoti, taip 
pat terminalai ir privačios rūšiavimo 
stotys.

Or. de

Pakeitimas 418
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos ir 
paslaugų teikimo prašymus galima 
atmesti, tik jei yra perspektyvių 
alternatyvų, suteikiančių galimybę 
paraišką teikiančiai geležinkelio įmonei
atitinkamas krovinių arba keleivių vežimo 
paslaugas teikti tais pačiais arba 
alternatyviais maršrutais ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Ši nuostata 
neįpareigoja infrastruktūros objekto 
operatoriaus daryti investicijas, siekiant 
patenkinti visų geležinkelio įmonių 
prašymus. Įrodyti, kad yra perspektyvių 
alternatyvų, turi reguliavimo institucija. 
Paslaugų teikėjas privalo pagrįsti 
kiekvieną atsisakymą suteikti prieigą prie 
jo infrastruktūros objekto arba 
atsisakymą teikti atitinkamą paslaugą.

Or. en
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Pakeitimas 419
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių alternatyvų atitinkamas 
krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 
teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 
priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 
perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius.

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
prašymus galima atmesti, tik jei yra 
perspektyvių ir priimtinų alternatyvų 
atitinkamas krovinių arba keleivių vežimo 
paslaugas teikti tuo pačiu maršrutu 
ekonomiškai priimtinomis sąlygomis. 
Įrodyti, kad yra perspektyvių alternatyvų, 
turi geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius.

Or. en

Pakeitimas 420
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų teikėjas privalo pagrįsti 
kiekvieną atsisakymą suteikti prieigą prie 
jo infrastruktūros objekto arba 
atsisakymą teikti atitinkamą paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Būtų tikslinga numatyti nuostatą dėl tinkamo pagrindimo, kad reguliavimo institucijai 
prireikus būtų lengviau atlikti tyrimą.
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Pakeitimas 421
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad tinkama pajėgumo dalis būtų 
skirta geležinkelio įmonėms, kurios nėra 
įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius, dalis. Tačiau pastatyti nauji 
priežiūros arba kitokie techniniai objektai, 
sukurti konkretiems naujiems riedmenims, 
gali būti rezervuoti naudoti vienai 
geležinkelio įmonei penkerius metus nuo tų 
objektų eksploatavimo pradžios.

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad tinkama pajėgumo dalis būtų 
skirta geležinkelio įmonėms, kurios nėra 
įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius, dalis. Tačiau pastatyti nauji 
priežiūros arba kitokie techniniai objektai, 
sukurti konkretiems naujiems riedmenims, 
gali būti rezervuoti naudoti vienai 
geležinkelio įmonei penkerius metus nuo tų 
objektų eksploatavimo pradžios. Jei 
neįmanoma tinkamos pajėgumo dalies 
skirti geležinkelio įmonėms, kurios nėra 
įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius, dalis, reguliavimo institucija 
kartu su visomis suinteresuotosiomis 
šalimis turi parengti alternatyvius 
sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Jei neįmanoma tinkamos pajėgumo dalies skirti geležinkelio įmonėms, kurios nėra įstaigos ar 
įmonės, kuriai priklauso geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius, dalis, reguliavimo 
institucija kartu su visomis suinteresuotosiomis šalimis turi parengti alternatyvius 
sprendimus.
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Pakeitimas 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo 
prašymų, 55 straipsnyje nurodyta 
reguliavimo institucija savo iniciatyva 
arba gavusi skundą imasi reikiamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad 
tinkama pajėgumo dalis būtų skirta 
geležinkelio įmonėms, kurios nėra įstaigos 
ar įmonės, kuriai priklauso geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios.

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius turi
naudoti visus esamus perteklinius
pajėgumus, siekdamas patenkinti prieigos 
prašymus.

Or. en

Pakeitimas 423
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 

Priešingus prašymus gavęs šios
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius stengiasi kuo geriau suderinti 
visus reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 



AM\870642LT.doc 169/189 PE467.166v01-00

LT

infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad tinkama pajėgumo dalis būtų 
skirta geležinkelio įmonėms, kurios nėra 
įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius, dalis. Tačiau pastatyti nauji 
priežiūros arba kitokie techniniai objektai, 
sukurti konkretiems naujiems riedmenims,
gali būti rezervuoti naudoti vienai 
geležinkelio įmonei penkerius metus nuo 
tų objektų eksploatavimo pradžios.

infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą, imasi reikiamų priemonių 
siekdama patikrinti, ar prašymas atmestas 
be tinkamos dėl rimtos priežasties ir tokiu 
atveju užtikrinti, kad tinkama pajėgumo 
dalis būtų skirta geležinkelio įmonėms, 
kurios nėra įstaigos ar įmonės, kuriai 
priklauso geležinkelių infrastruktūros 
objektų operatorius, dalis. Tačiau jei
pastatyti nauji priežiūros arba kitokie 
techniniai objektai yra sukurti konkretiems 
naujiems riedmenims pagal viešųjų 
paslaugų sutartį, nurodytą Reglamente 
Nr. 1370/2007, jais gali būti leidžiama 
naudotis tik sutartį sudariusiam 
operatoriui sutarties galiojimo 
laikotarpiui, nes to reikia teikiant 
viešąsias paslaugas. Kitais atvejais šie 
įrenginiai gali būti rezervuoti naudoti 
vienai geležinkelio įmonei dešimt metų
nuo tų objektų eksploatavimo pradžios. 
Tačiau gamybiniai pajėgumai, viršijantys 
poreikius, turi būti prieinami visiems 
kitiems operatoriams, prižiūrint 
reguliavimo institucijai.

Or. fr

Pagrindimas

Reguliavimo institucija turi tikrinti, ar prieigos prašymo atmetimas yra pagrįstas. Jei nėra 
pagrįstos atmetimo priežasties, reguliavimo institucija gali įsakyti suteikti prieigą prašymo 
pateikėjui. Siekiant išvengti situacijos, kai be priežasties užkertamas kelias naujiems 
dalyviams, poreikius viršijantys pajėgumai turi būti prieinami visiems operatoriams.

Pakeitimas 424
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
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infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių 
siekdama užtikrinti, kad tinkama 
pajėgumo dalis būtų skirta geležinkelio 
įmonėms, kurios nėra įstaigos ar įmonės, 
kuriai priklauso geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios.

infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 425
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių 
siekdama užtikrinti, kad tinkama 
pajėgumo dalis būtų skirta geležinkelio 
įmonėms, kurios nėra įstaigos ar įmonės, 
kuriai priklauso geležinkelių 

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių.
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infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos turimos informacijos, taip pat į tinklo nuostatus įtrauktos 
informacijos pakanka, kad būtų rastas sprendimas.

Pakeitimas 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad tinkama pajėgumo dalis būtų 
skirta geležinkelio įmonėms, kurios nėra 
įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius, dalis. Tačiau pastatyti nauji 
priežiūros arba kitokie techniniai objektai, 
sukurti konkretiems naujiems riedmenims, 
gali būti rezervuoti naudoti vienai 
geležinkelio įmonei penkerius metus nuo tų 
objektų eksploatavimo pradžios.

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija įvertina, ar įrenginys iš esmės 
svarbus teikiant transporto paslaugą, ir, 
jeigu reikia, savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių siekdama 
nustatyti, ar prašymas atmestas 
nepagrįstai, o tai nustačiusi – užtikrinti, 
kad tinkama pajėgumo dalis, kuria galima 
disponuoti, būtų skirta toms geležinkelio 
įmonėms, kurios nėra įstaigos ar įmonės, 
kuriai priklauso geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
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eksploatavimo pradžios.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitime nurodoma, kad reguliavimo institucija turi įvertinti, ar įrenginys yra iš esmės 
svarbus transporto veiklai vykdyti elementas, ir išsiaiškinti, ar prašymas leisti juo naudotis 
atmestas nepagrįstai.

Pakeitimas 427
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių 
siekdama užtikrinti, kad tinkama 
pajėgumo dalis būtų skirta geležinkelio 
įmonėms, kurios nėra įstaigos ar įmonės, 
kuriai priklauso geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios.

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių 
patikrinti, ar prašymas atmestas 
neteisėtai. Jei taip, ji užtikrina, kad 
tinkama pajėgumo dalis būtų skirta 
geležinkelio įmonėms, kurios nėra įstaigos 
ar įmonės, kuriai priklauso geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios.

Or. de

Pagrindimas

Pasirengimas investuoti į geležinkelių infrastruktūros objektus mažės. Objekto įrengėjas ar 
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operatorius negalės būti tikras, kad patenkins savo paties poreikį, nes tretieji asmenys, kurių 
verslo koncepcijos jis nei žino, nei gali vertinti, panašiomis sąlygomis neišvengiamai prieigą 
gaus, o jis pats pajėgumų neteks. Kita vertus, geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriui 
bus užkraunama šių objektų verslo rizika. Taigi šios nuostatos yra nepalankios investuoti ir 
jomis neproporcingai kišamasi į nuosavybės teises.

Pakeitimas 428
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių 
siekdama užtikrinti, kad tinkama 
pajėgumo dalis būtų skirta geležinkelio 
įmonėms, kurios nėra įstaigos ar įmonės, 
kuriai priklauso geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios.

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 429
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad tinkama pajėgumo dalis būtų 
skirta geležinkelio įmonėms, kurios nėra 
įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius, dalis. Tačiau pastatyti nauji 
priežiūros arba kitokie techniniai objektai, 
sukurti konkretiems naujiems riedmenims, 
gali būti rezervuoti naudoti vienai 
geležinkelio įmonei penkerius metus nuo tų 
objektų eksploatavimo pradžios.

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija gavusi skundą imasi reikiamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad tinkama 
pajėgumo dalis būtų skirta geležinkelio 
įmonėms, kurios nėra įstaigos ar įmonės, 
kuriai priklauso geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios.

Or. nl

Pakeitimas 430
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad tinkama pajėgumo dalis 
būtų skirta geležinkelio įmonėms, kurios 

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 
infrastruktūros objektų operatorius 
stengiasi kuo geriau suderinti visus 
reikalavimus. Jei nėra perspektyvių 
alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 
neįmanoma suderinti visų atitinkamos 
infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija savo iniciatyva arba gavusi 
skundą imasi reikiamų priemonių išvengti 
bet kokios rūšies diskriminacijos ir (arba) 
nevienodų sąlygų siekdama užtikrinti
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nėra įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatorius, dalis. Tačiau pastatyti nauji 
priežiūros arba kitokie techniniai objektai, 
sukurti konkretiems naujiems riedmenims, 
gali būti rezervuoti naudoti vienai 
geležinkelio įmonei penkerius metus nuo tų 
objektų eksploatavimo pradžios.

skaidrumą. Tačiau pastatyti nauji 
priežiūros arba kitokie techniniai objektai, 
sukurti naujiems greitųjų traukinių 
riedmenims, kaip numatyta pagal 2008 m. 
vasario 21 d. Komisijos sprendimą 
2008/232/EB dėl transeuropinės greitųjų 
geležinkelių sistemos Geležinkelių 
riedmenų posistemiui skirtos sąveikos 
techninės specifikacijos1, gali būti 
rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei dešimčiai metų nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios, be to, 
rezervavimo leidimas gali būti pratęsta 
vieną kartą prižiūrint reguliavimo 
institucijai.
Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 
kitokie techniniai objektai, sukurti 
konkretiems naujiems riedmenims, gali 
būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 
įmonei penkerius metus nuo tų objektų 
eksploatavimo pradžios.

Or. en

Pakeitimas 431
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais 
galima naudotis išperkamosios nuomos 
arba nuomos sąlygomis.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo siūlymu kišamasi į nuosavybės teisę. Reguliatorius turi turėti pakankamai kompetencijos 
užtikrinti nediskriminacinę prieigą prie objektų ir ją patikrinti.



PE467.166v01-00 176/189 AM\870642LT.doc

LT

Pakeitimas 432
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais 
galima naudotis išperkamosios nuomos 
arba nuomos sąlygomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 433
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais 
galima naudotis išperkamosios nuomos 
arba nuomos sąlygomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Beprasmė nuostata, atsižvelgiant į visas nuostatas, suteikiančias teisę naudotis geležinkelių 
infrastruktūros objektais.

Pakeitimas 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais 
galima naudotis išperkamosios nuomos 
arba nuomos sąlygomis.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Ši nuostata susijusi su turto valdymo būdu ir pernelyg giliai įsikiša į nuosavybės teisę, kurią 
garantuoja pagrindiniai Europos Sąjungos aktai. Sprendimas dėl infrastruktūros objekto 
nuomos arba pardavimo turi kilti iš ekonominių prielaidų ir tai turi būti autonominis to 
objekto savininko sprendimas.

Pakeitimas 435
Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis arba juos nupirkti.

Or. de

Pagrindimas

Geležinkelio įmonės turi turėti galimybę objektus ir parduoti.

Pakeitimas 436
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami mažiausiai vienerius metus, 
jų savininkas paskelbia, kad objektais 
galima naudotis išperkamosios nuomos, 
nuomos arba pardavimo, siekiant naudoti 
veiklai, susijusiai su geležinkelių 
sektoriumi, sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis arba atnaujinti 
infrastruktūros objekto darbą, jei to 
prašoma.

Or. en

Pakeitimas 438
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais 
galima naudotis išperkamosios nuomos 

Išbraukta.
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arba nuomos sąlygomis.

Or. de

Pagrindimas

Pasirengimas investuoti į geležinkelių infrastruktūros objektus mažės. Objekto įrengėjas ar 
operatorius negalės būti tikras, kad patenkins savo paties poreikį, nes tretieji asmenys, kurių 
verslo koncepcijos jis nei žino, nei gali vertinti, panašiomis sąlygomis neišvengiamai prieigą 
gaus, o jis pats pajėgumų neteks. Kita vertus, geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriui 
bus užkraunama šių objektų verslo rizika. Taigi šios nuostatos yra nepalankios investuoti ir 
jomis neproporcingai kišamasi į nuosavybės teises.

Pakeitimas 439
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, bei, 
remiantis įrodytais poreikiais, pareiškiami 
atitinkami interesai, jų savininkas 
paskelbia, kad objektais galima naudotis 
išperkamosios nuomos arba nuomos 
sąlygomis, jei tokių infrastruktūros 
objektų operatorius neįrodo, kad dėl 
vykstančio perorientavimo užkirstas kelias 
jais naudotis bet kuriai geležinkelio 
įmonei.

Or. en

Pakeitimas 440
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai Jei geležinkelių infrastruktūros objektai, 
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nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis.

nurodyti III priedo 2 punkte, nenaudojami 
trejus metus iš eilės, o geležinkelio 
įmonės, remdamosi įrodytais poreikiais, 
infrastruktūros objektų operatoriui 
pareiškia pageidavimą dėl prieigos, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais (visais 
arba dalimis) galima naudotis 
išperkamosios nuomos arba nuomos 
sąlygomis geležinkelių paslaugoms teikti, 
jei tokių infrastruktūros objektų 
operatorius neįrodo, kad dėl vykstančio 
perorientavimo užkirstas kelias jais 
naudotis bet kuriai geležinkelio įmonei.

Or. en

Pakeitimas 441
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis juos pardavus, išperkamosios 
nuomos arba nuomos sąlygomis, jeigu 
savininkas gali įrodyti, kad 
infrastruktūros objektai pertvarkomi, 
todėl geležinkelio įmonė negali jų 
naudoti.

Or. es

Pagrindimas

Infrastruktūros objektų operatoriams būtina užtikrinti tam tikrą lankstumą, jeigu jie įrodo, 
kad infrastruktūros objektai, kurie paprastai ilgai naudojami, kol tampa nebetinkamais, yra 
teritorijoje, kuri gali būti pertvarkyta, pavyzdžiui, miesto teritorijoje.

Pakeitimas 442
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba
nuomos sąlygomis.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis. Jeigu šie objektai 
paskiriami naudoti anksčiau, geležinkelio 
įmonė turi paaiškinti priežastis, kodėl jais 
nesinaudoja.

Or. es

Pagrindimas

Žinant priežastis, dėl kurių infrastruktūros objektai nenaudojami, bus galima geriau teikti 
paslaugas ir įgyvendinti direktyvos tikslus.

Pakeitimas 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis.

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos, 
koncesijos arba nuomos sąlygomis 
geležinkelių paslaugoms teikti. Jei 
infrastruktūros objektai nepaskirstomi dėl 
atitinkamų prašymų stokos, po 
55 straipsnyje nurodytos reguliavimo 
institucijos atlikto viešųjų interesų, 
susijusių su infrastruktūros objektu, 
įvertinimo galima priimti sprendimą dėl 
objekto naudojimo arba pardavimo. 

Or. en
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Pagrindimas

Reikia išaiškinti, kad viešosios paslaugos gali būti parduodamos, tačiau tik kontroliuojant 
reguliavimo institucijai.

Pakeitimas 444
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai
nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų 
savininkas paskelbia, kad objektais galima 
naudotis išperkamosios nuomos arba 
nuomos sąlygomis.

Geležinkelių infrastruktūros objektų
savininkas naudoja juos remdamasis 
efektyvumo principais, apibrėžtais šioje 
direktyvoje, ir paskelbia, kad objektais 
galima naudotis bet kokia forma, jei jis 
nenaudoja jų bent dvejus metus iš eilės.

Or. en

Pakeitimas 445
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei infrastruktūros valdytojas kaip 
papildomas paslaugas gali teikti III priedo 
3 punkte aprašytas paslaugas, jis be 
diskriminacijos teikia jas geležinkelio 
įmonėms paprašius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakanka ankstesnių šiame straipsnyje apibrėžtų nuostatų.
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Pakeitimas 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei infrastruktūros valdytojas kaip 
papildomas paslaugas gali teikti III priedo 
3 punkte aprašytas paslaugas, jis be 
diskriminacijos teikia jas geležinkelio 
įmonėms paprašius.

3. Jei infrastruktūros valdytojas kaip 
papildomas paslaugas gali teikti III priedo 
3 punkte aprašytas paslaugas, jis be 
diskriminacijos teikia jas geležinkelio 
įmonėms paprašius.

Geležinkelio įmonė, perkanti elektros 
energiją traukos srovei užtikrinti, turi 
turėti galimybę laisvai pasirinkti elektros 
energijos tiekėją.
Energijos vieneto kainos turi būti 
teisingos visiems klientams, o ne būti 
susietos su geležinkelio įmonės rūšimi 
arba dydžiu.

Or. en

Pakeitimas 447
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei infrastruktūros valdytojas kaip 
papildomas paslaugas gali teikti III priedo 
3 punkte aprašytas paslaugas, jis be 
diskriminacijos teikia jas geležinkelio 
įmonėms paprašius.

3. Jei infrastruktūros objekto operatorius
kaip papildomas paslaugas gali teikti III 
priedo 3 punkte aprašytas paslaugas, jis be 
diskriminacijos teikia jas geležinkelio 
įmonėms paprašius.

Or. en

Pakeitimas 448
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Geležinkelio įmonės gali prašyti 
infrastruktūros valdytojo ar kitų tiekėjų 
kitų III priedo 4 punkte išvardytų 
pagalbinių paslaugų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakanka ankstesnių šiame straipsnyje apibrėžtų nuostatų.

Pakeitimas 449
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Reguliavimo institucija turi būti 
informuota ir galėti susipažinti su 
atitinkamais dokumentais, susijusiais su 
prašymais ir sprendimais, apibrėžtais 
pagal III priedo 1 ir 2 punktų nuostatas, 
kad būtų galima užtikrinti, jog šie 
sprendimai būtų priimami 
nediskriminuojant.

Or. en

Pakeitimas 450
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prireikus III priedas gali būti iš dalies Išbraukta.
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keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Or. en

Pakeitimas 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Prireikus III priedas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Lisabonos sutartį (290 straipsnis) deleguotaisiais aktais galima tik papildyti ar iš 
dalies pakeisti neesmines įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas. Šis siūlymas Komisijai 
suteikti įgaliojimą deleguotaisiais aktais iš dalies pakeisti esminius geležinkelių politikos ir 
reglamentavimo aspektus gerokai viršija mastą, kuriuo būtų galima pagrįsti kompetencijos 
Komisijai suteikimą. Todėl dalinius pakeitimus reikėtų priimti pagal įprastą bendro 
sprendimo priėmimo procedūrą.

Pakeitimas 452
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prireikus III priedas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Esminė nuostata, kuriai netaikoma deleguotųjų aktų tvarka.

Pakeitimas 453
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Prireikus III priedas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 454
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prireikus III priedas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 455
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prireikus III priedas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 

Išbraukta.
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atsižvelgiant į patirtį.

Or. en

Pakeitimas 456
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kokios valstybių narių sudarytų 
tarpvalstybinių susitarimų nuostatos, 
diskriminuojančios geležinkelio įmones 
arba ribojančios geležinkelio įmonių 
laisvę teikti tarpvalstybines paslaugas yra 
negaliojančios.

Išbraukta.

Apie šiuos susitarimus pranešama 
Komisijai. Komisija išnagrinėja tokių 
susitarimų atitiktį šiai direktyvai ir, 
laikydamasi 64 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos, nusprendžia, ar 
atitinkamus susitarimus galima taikyti 
toliau. Komisija apie savo sprendimą 
praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir 
valstybėms narėms.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia leisti valstybėms narėms pačioms spęsti bendradarbiavimo sąlygas, ypač kai kalbama 
apie bendrus interesus tenkinančias paslaugas. Tai reiškia, kad vėl kyla abejonių dėl 
subsidiarumo principo sąvokos.

Pakeitimas 457
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokios valstybių narių sudarytų 
tarpvalstybinių susitarimų nuostatos, 
diskriminuojančios geležinkelio įmones
arba ribojančios geležinkelio įmonių laisvę
teikti tarpvalstybines paslaugas yra 
negaliojančios.

Valstybės narės turi užtikrinti, kad jų 
sudaromi tarpvalstybiniai susitarimai 
nediskriminuotų kai kurių geležinkelio 
įmonių arba neribotų geležinkelio įmonių 
laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas.

Or. fr

Pagrindimas

Tarpvalstybinius susitarimus valstybės turi ir toliau sudaryti savarankiškai, tai turi likti jų 
kompetencija. Europos Sąjunga gali kištis tik jeigu valstybės narės negali pakankamai 
įgyvendinti tikslų, ir jeigu juos geriau įgyvendintų Europos Sąjunga.

Pakeitimas 458
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie šiuos susitarimus pranešama 
Komisijai. Komisija išnagrinėja tokių 
susitarimų atitiktį šiai direktyvai ir,
laikydamasi 64 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos, nusprendžia, ar 
atitinkamus susitarimus galima taikyti 
toliau. Komisija apie savo sprendimą 
praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir 
valstybėms narėms.

Apie šiuos susitarimus pranešama 
Komisijai. Komisija išnagrinėja tokių 
susitarimų atitiktį šiai direktyvai. Jei 
Komisija nustato, kad yra neatitikimų tarp 
tarpvalstybinių susitarimų ir Bendrijos 
teisės nuostatų, ji gali nuspręsti pareikšti 
ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme dėl įsipareigojimų nevykdymo, 
kaip numatyta SESV 258 straipsnyje dėl 
Bendrijos teisės pažeidimo.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisija negali tiesiog nuspręsti panaikinti dviejų valstybių pagal įstatymus 
sudarytą ir patvirtintą tarpvalstybinį susitarimą. Pagal SESV 17 straipsnį Komisija užtikrina 
sutarčių taikymą, taip pat priemonių, kurias priėmė institucijos remdamosi sutartimis, 
prižiūrint Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, taikymą.
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Pakeitimas 459
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis Sąjungos ir valstybių narių 
kompetencijos sričių padalijimo ir pagal 
Sąjungos teisės aktus derybos dėl valstybių 
narių ir trečiųjų šalių tarpvalstybinių 
susitarimų ir tokių susitarimų 
įgyvendinimas vykdomi laikantis valstybių 
narių ir Komisijos bendradarbiavimo 
tvarkos.

Laikantis Sąjungos ir valstybių narių 
kompetencijos sričių padalijimo ir pagal 
Sąjungos teisės aktus valstybės narės turi 
informuoti Komisiją apie valstybių narių ir 
trečiųjų šalių tarpvalstybinius susitarimus
ir tokių susitarimų įgyvendinimą.

Or. fr


