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Pakeitimas 460
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija imasi reikiamų priemonių, 
kad būtų stebimos Europos geležinkelių 
transporto techninės ir ekonominės sąlygos 
bei rinkos raida.

(1) Komisija imasi reikiamų priemonių, 
kad būtų stebimos Europos geležinkelių 
transporto techninės ir ekonominės sąlygos 
bei rinkos raida, užimtumo pokyčiai ir 
socialinės sąlygos, taip pat ES
konkurencijos taisyklių laikymasis.

Or. ro

Pagrindimas

Norint sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę labai svarbi yra užimtumo pokyčių ir 
socialinių sąlygų, taip pat ES konkurencijos taisyklių laikymosi stebėsena.

Pakeitimas 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių ir sektorių atstovus, įskaitant 
naudotojus, kad jie galėtų geriau stebėti
geležinkelių sektoriaus plėtrą ir rinkos 
raidą, įvertinti priimtų priemonių poveikį ir 
išanalizuoti Komisijos planuojamų priimti 
priemonių įtaką.

2. Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių, Europos Parlamento, Europos 
geležinkelio agentūros ir sektorių atstovus, 
įskaitant naudotojus, kad jie galėtų geriau 
stebėti geležinkelių sektoriaus plėtrą ir 
rinkos raidą, įvertinti priimtų priemonių 
poveikį ir išanalizuoti Komisijos 
planuojamų priimti priemonių įtaką.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti Europos Parlamentą ir Europos geležinkelio agentūrą į 
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Europos Komisijos veiklą.

Pakeitimas 462
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių ir sektorių atstovus, įskaitant 
naudotojus, kad jie galėtų geriau stebėti
geležinkelių sektoriaus plėtrą ir rinkos 
raidą, įvertinti priimtų priemonių poveikį ir 
išanalizuoti Komisijos planuojamų priimti 
priemonių įtaką.

2. Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių atstovus, ypač reguliavimo 
institucijas, ir sektorių atstovus, įskaitant 
socialinius partnerius ir atstovaujančias 
geležinkelių infrastruktūrų naudotojų 
organizacijas, kad jie galėtų geriau stebėti
šio sektoriaus plėtrą ir rinkos raidą, 
įvertinti priimtų priemonių poveikį ir 
išanalizuoti Komisijos planuojamų priimti 
priemonių įtaką.

Or. fr

Pagrindimas

Komisija, vykdydama geležinkelių rinkos stebėseną, turi įtraukti socialinių partnerių atstovus 
ir naudotojų atstovus. Europos geležinkelio agentūra taip pat turi būti įtraukta, kai kalbama 
apie optimalaus saugumo prerogatyvas.

Pakeitimas 463
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių ir sektorių atstovus, įskaitant 
naudotojus, kad jie galėtų geriau stebėti 
geležinkelių sektoriaus plėtrą ir rinkos 
raidą, įvertinti priimtų priemonių poveikį ir 

2. Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių, įskaitant reguliavimo institucijų, ir 
sektorių, įskaitant socialinių partnerių ir 
geležinkelių sektoriaus klientų, atstovus, 
kad jie galėtų geriau stebėti geležinkelių 
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išanalizuoti Komisijos planuojamų priimti 
priemonių įtaką. 

sektoriaus plėtrą ir rinkos raidą, įvertinti 
priimtų priemonių poveikį ir išanalizuoti 
Komisijos planuojamų priimti priemonių 
įtaką. Jei reikia, Komisija konsultuojasi ir 
su Europos geležinkelio agentūra.

Or. nl

Pakeitimas 464
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių ir sektorių atstovus, įskaitant 
naudotojus, kad jie galėtų geriau 
stebėti geležinkelių sektoriaus plėtrą ir 
rinkos raidą, įvertinti priimtų priemonių 
poveikį ir išanalizuoti Komisijos 
planuojamų priimti priemonių įtaką.

(2) Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių, reguliavimo institucijų, atitinkamų 
geležinkelio įmonių ir sektorių atstovus, 
įskaitant naudotojus, kad jie galėtų geriau 
stebėti geležinkelių sektoriaus plėtrą ir 
rinkos raidą, įvertinti priimtų priemonių 
poveikį ir išanalizuoti Komisijos 
planuojamų priimti priemonių įtaką.

Or. de

Pakeitimas 465
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių ir sektorių atstovus, įskaitant 
naudotojus, kad jie galėtų geriau stebėti 
geležinkelių sektoriaus plėtrą ir rinkos 
raidą, įvertinti priimtų priemonių poveikį ir 
išanalizuoti Komisijos planuojamų priimti 

(2) Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į 
savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių 
narių ir sektorių atstovus, įskaitant 
profesines sąjungas, sektorių sąjungas ir 
vartotojų atstovus tam, kad jie galėtų 
geriau stebėti geležinkelių sektoriaus plėtrą 
ir rinkos raidą, įvertinti priimtų priemonių 
poveikį ir išanalizuoti Komisijos 
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priemonių įtaką. planuojamų priimti priemonių įtaką.

Or. ro

Pagrindimas

Turint mintyje reikšmingą profesinių sąjungų bei sektorių sąjungų ir ypač geležinkelio 
paslaugų vartotojų atstovų atliekamą vaidmenį, svarbu, kad jie teiktų konsultacijas ir pagalbą 
Komisijai vykdant Europos geležinkelių transporto techninių ir ekonominių sąlygų bei šio 
sektoriaus rinkos raidos stebėseną.

Pakeitimas 466
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija stebi tinklų panaudojimą ir 
bendrųjų sąlygų raidą geležinkelių 
sektoriuje, ypač infrastruktūros mokesčių 
ėmimą, pajėgumo paskirstymą, investicijas 
į geležinkelių infrastruktūrą, geležinkelių 
transporto paslaugų, dėl kurių sudarytos 
viešųjų paslaugų sutartys, kainų ir kokybės 
raidą, licencijavimą ir valstybių narių 
suderinimo laipsnį. Ji užtikrina aktyvų 
atitinkamų reguliavimo institucijų 
valstybėse narėse bendradarbiavimą.

3. Komisija stebi tinklų panaudojimą ir 
bendrųjų sąlygų raidą geležinkelių 
sektoriuje, ypač infrastruktūros mokesčių 
ėmimą, pajėgumo paskirstymą, investicijas 
į geležinkelių infrastruktūrą, geležinkelių 
transporto paslaugų, dėl kurių sudarytos 
viešųjų paslaugų sutartys, kainų ir kokybės 
raidą, licencijavimą, rinkos atvėrimo 
laipsnį ir valstybių narių suderinimo 
laipsnį. Ji užtikrina aktyvų atitinkamų 
reguliavimo institucijų valstybėse narėse 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu šiame naujos redakcijos dokumente pabrėžti geležinkelių sektoriaus vidaus 
rinkos galutinio sukūrimo svarbą; siekiant šio tikslo, lemiama reikšmė tenka rinkos atvėrimo 
ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimui.

Pakeitimas 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija stebi tinklų panaudojimą ir 
bendrųjų sąlygų raidą geležinkelių 
sektoriuje, ypač infrastruktūros mokesčių 
ėmimą, pajėgumo paskirstymą, investicijas 
į geležinkelių infrastruktūrą, geležinkelių 
transporto paslaugų, dėl kurių sudarytos 
viešųjų paslaugų sutartys, kainų ir kokybės 
raidą, licencijavimą ir valstybių narių
suderinimo laipsnį. Ji užtikrina aktyvų 
atitinkamų reguliavimo institucijų 
valstybėse narėse bendradarbiavimą.

3. Komisija stebi tinklų panaudojimą ir 
bendrųjų sąlygų raidą geležinkelių
sektoriuje, ypač infrastruktūros mokesčių 
ėmimą, pajėgumo paskirstymą, investicijas 
į geležinkelių infrastruktūrą, geležinkelių 
transporto paslaugų, dėl kurių sudarytos 
viešųjų paslaugų sutartys, kainų ir kokybės 
raidą, licencijavimą ir suderinimo laipsnį 
valstybėse narėse ir tarp jų, ypač kalbant 
apie socialines teises. Ji užtikrina aktyvų 
atitinkamų reguliavimo institucijų 
valstybėse narėse bendradarbiavimą.

Or. fr

Pakeitimas 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija reguliariai pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
praneša apie:

4. Komisija reguliariai, mažiausiai kartą 
per keturis metus, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
praneša apie:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama, kaip dažnai Komisija pateikia ataskaitą apie savo darbą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 469
Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidaus rinkos geležinkelių paslaugų 
sektoriuje raidą; 

a) vidaus rinkos geležinkelių paslaugų 
sektoriuje raidą, įskaitant rinkos atvėrimo 
laipsnį;

Or. en

Pakeitimas 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g a) sektoriaus darbo sąlygas valstybėse 
narėse.

Or. de

Pagrindimas

Neteisingas konsolidavimas. Formuluotė yra analogiška Direktyvoje 2004/51/EB, iš dalies 
keičiančioje Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros, pateiktai 
formuluotei. Į užimtumo aspektą ataskaitoje bet kokiu atveju reikia atsižvelgti, nes 
darbuotojai yra svarbiausias veiksnys užtikrinant efektyvią, saugią ir veiksmingą geležinkelių 
sistemą. Be to, taip būtų galima ir reikėtų sukurti Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimo 
priemonę.

Pakeitimas 471
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija stebi techninės priežiūros 
rinkų raidą ir iki 2012 m. atlieka tyrimą, 
siekdama įvertinti naudą, kurios galėtų 
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duoti techninės priežiūros rinkų 
atvėrimas. Tyrime turėtų būti 
analizuojamas techninės priežiūros 
paslaugų rinkų atvėrimo poveikis 
geležinkelių operatoriams ir tolesnio 
prieigos prie su geležinkelių transportu 
susijusių paslaugų geležinkelio 
operatoriams palengvinimo aspektas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti išnagrinėti techninės priežiūros rinkų galimybių, susijusių su efektyvumo didinimu, 
aspektai. Techninės priežiūros rinkų tyrimo ir stebėsenos rezultatai gali suteikti Komisijai 
informacijos, reikalingos parengti galimoms reguliavimo priemonėms.

Pakeitimas 472
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad Komisija galėtų stebėti rinką, 
valstybės narės kiekvienais metais jai 
pateikia IV priede nurodytą informaciją ir 
kitus reikiamus duomenis, kurių ji paprašė.

Kad Komisija galėtų stebėti rinką, 
valstybės narės kiekvienais metais jai 
pateikia IV priede nurodytą informaciją ir 
kitus reikiamus duomenis, kurių ji paprašė, 
visų pirma:
a) dėl rinkos atvėrimo ir sąžiningos 
konkurencijos kiekvienoje valstybėje 
narėje;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu šiame naujos redakcijos dokumente pabrėžti geležinkelių sektoriaus vidaus 
rinkos galutinio sukūrimo svarbą; siekiant šio tikslo, lemiama reikšmė tenka rinkos atvėrimo 
ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimui.

Pakeitimas 473
Herbert Dorfmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad Komisija galėtų stebėti rinką, 
valstybės narės kiekvienais metais jai 
pateikia IV priede nurodytą informaciją ir 
kitus reikiamus duomenis, kurių ji paprašė.

Kad Komisija galėtų stebėti rinką, 
valstybės narės kiekvienais metais jai 
pateikia IV priede nurodytą informaciją ir 
kitus reikiamus duomenis, kurių ji paprašė:

išvardytas ir paskelbtas skundų, pastabų 
ir kitų pretenzijų, susijusių su geležinkelio 
įmonėmis, bei diskriminacijos atvejų ir 
neigiamą poveikį darančių priemonių, 
susijusių su infrastruktūros valdytojais, 
buvusiais valstybiniais geležinkeliais ir jų 
teises perėmusiomis bendrovėmis, rūšis ir 
skaičių.

Or. de

Pakeitimas 474
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad Komisija galėtų stebėti rinką, 
valstybės narės kiekvienais metais jai 
pateikia IV priede nurodytą informaciją ir 
kitus reikiamus duomenis, kurių ji paprašė. 

Kad Komisija galėtų stebėti rinką, 
valstybės narės kiekvienais metais jai 
pateikia IV priede nurodytą informaciją ir 
kitus reikiamus duomenis, kurių ji paprašė:

a) geležinkelių transporto veiklos 
rezultatų raidą ir kompensacijos už 
įsipareigojimų teikti viešąsias paslaugas 
vykdymą;
b) geležinkelio įmonių dalį bendroje 
transporto sistemoje;
c) reguliavimo institucijų, kurios veikia 
kaip ginčų sprendimo institucijos, 
išteklius ir veiklą; 
d) svarbius ankstesnių metų pokyčius, 
susijusius su rinkoje įsitvirtinusių 
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geležinkelio įmonių restruktūrizavimu ir 
priimtomis ir (arba) įgyvendintomis 
nacionalinėmis transporto strategijomis;
e) svarbias geležinkelių transporto srities 
mokymo iniciatyvas ir (arba) priemones, 
kurių buvo imtasi valstybėje narėje 
ankstesniais metais;
f) geležinkelio įmonių ir infrastruktūros 
valdytojų ir kitų bendrovių, veikiančių 
geležinkelių transporto sektoriuje, 
personalo užimtumą ir socialines sąlygas 
ankstesnių metų pabaigoje;
g) ankstesnių metų investicijas į greitųjų 
geležinkelių tinklą;
h) geležinkelių tinklo ilgį ankstesnių metų 
pabaigoje;
i) prieigos prie kelių mokesčius 
ankstesniais metais;
j) veiklos rezultatų gerinimo sistemos 
sukūrimą pagal šios direktyvos 
35 straipsnį;
k) kompetentingos nacionalinės 
institucijos išduotų galiojančių licencijų 
skaičių;
l) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemos (ERTMS) įgyvendinimo būklę;
m) ankstesniais metais tinkle įvykusius 
riktus, avarijas ir katastrofas, kaip 
nustatyta pagal Direktyvą 2004/49/EB;
n) kitus svarbius pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

IV 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 476
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geležinkelio įmonė gali pateikti paraišką 
dėl licencijos toje valstybėje narėje, kurioje 
įmonė yra įsikūrusi, jei valstybėms narėms 
arba jų piliečiams bendrai priklauso 
daugiau kaip 50 proc. tos geležinkelio 
įmonės ir valstybės narės ir jų piliečiai 
faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai 
arba netiesiogiai per vieną arba daugiau 
tarpinių įmonių, nebent susitarime su 
trečiąją šalimi, kurio susitariančioji šalis 
yra Europos Sąjunga, būtų numatyta 
kitaip. 

1. Geležinkelio įmonė gali pateikti paraišką 
dėl licencijos toje valstybėje narėje, kurioje 
įmonė yra įsikūrusi. Valstybė narė priima 
sprendimą dėl prašymų išduoti licencijas 
geležinkelio įmonei, įsisteigusiai jos 
teritorijoje, jei daugiau kaip 50 proc. tos 
geležinkelio įmonės priklauso trečiajai 
šaliai už ES ribų ir jei šios trečiosios šalys
faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai 
arba netiesiogiai per vieną arba daugiau 
tarpinių įmonių.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu siekiama apsaugoti geležinkelio operatorius šalyse, besiribojančiose su 
kaimyninėmis šalimis, nuo stiprių trečiųjų šalių geležinkelio įmonių, kurios vykdo veiklą 
nesilaikydami sąžiningos konkurencijos sąlygų ES ūkio subjektų atžvilgiu. Pakeista 
formuluotė (aiškiai paminint, kad tai susiję su trečiųjų šalių interesais) suteiks valstybėms 
narėms galutinę teisę pareikšti prieštaravimą dėl licencijos suteikimo trečiosioms šalims. 
Išlaikomi Komisijos pasiūlyti kriterijai.

Pakeitimas 477
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geležinkelio įmonė gali pateikti paraišką 
dėl licencijos toje valstybėje narėje, kurioje 
įmonė yra įsikūrusi, jei valstybėms narėms 
arba jų piliečiams bendrai priklauso 
daugiau kaip 50 proc. tos geležinkelio 
įmonės ir valstybės narės ir jų piliečiai 
faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai 
arba netiesiogiai per vieną arba daugiau 
tarpinių įmonių, nebent susitarime su 
trečiąją šalimi, kurio susitariančioji šalis 
yra Europos Sąjunga, būtų numatyta 
kitaip.

1. Geležinkelio įmonė gali pateikti paraišką 
dėl licencijos toje valstybėje narėje, kurioje 
įmonė yra įsikūrusi.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomu tekstu nepateikiamos tikslesnės teisinės sąlygos, o apsunkinamas 
jų supratimas.

Pakeitimas 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geležinkelio įmonė gali pateikti paraišką 
dėl licencijos toje valstybėje narėje, kurioje 
įmonė yra įsikūrusi, jei valstybėms narėms 
arba jų piliečiams bendrai priklauso 
daugiau kaip 50 proc. tos geležinkelio 
įmonės ir valstybės narės ir jų piliečiai 
faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai 
arba netiesiogiai per vieną arba daugiau 
tarpinių įmonių, nebent susitarime su 
trečiąją šalimi, kurio susitariančioji šalis 
yra Europos Sąjunga, būtų numatyta kitaip.

1. Geležinkelio įmonė, registruota 
trečiojoje šalyje, gali pateikti paraišką dėl 
licencijos toje valstybėje narėje, kurioje 
įmonė yra įsikūrusi, jei panašios teisės yra
numatytos Europos įmonėms susijusioje 
trečiojoje šalyje, nebent susitarime su 
trečiąją šalimi, kurio susitariančioji šalis 
yra Europos Sąjunga, būtų numatyta kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Pakeista formuluotė, kad būtų galima taikyti abipusiškumo kriterijus.

Pakeitimas 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų išsamiai nurodyta 
šio straipsnio taikymo tvarka, įskaitant 
bendrą licencijos formą. Šios priemonės, 
skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų 
įgyvendinta vienodomis sąlygomis, 
priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 
63 straipsnio 3 dalį.

5. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų išsamiai nurodyta 
šio straipsnio taikymo tvarka, įskaitant 
bendrą licencijos formą. Šios priemonės, 
skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų 
įgyvendinta vienodomis sąlygomis, 
priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 
63 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Procedūros ir kriterijai, kurių turi laikytis nacionalinės valdžios institucijos, yra labai 
svarbios, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas. Taigi būtų geriau sugriežtinti jų priėmimo 
terminus.
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Pakeitimas 480
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nebuvo teisti už didelius ar 
pakartotinus socialinės apsaugos arba 
darbo teise numatytų įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant įsipareigojimus, 
prisiimtus laikantis profesinės sveikatos ir 
darbo saugos teisės aktų, taip pat 
įsipareigojimus, prisiimtus laikantis 
muitinės įstatymų tuo atveju, kai bendrovė 
nori vykdyti tarpvalstybines krovinių 
vežimo operacijas, kurioms taikomos
muitinės procedūros.

(d) nebuvo teisti už bet kokius socialinės 
apsaugos arba darbo teise numatytų 
įsipareigojimų pažeidimus, įskaitant 
įsipareigojimus, prisiimtus laikantis saugą 
reglamentuojančių nuostatų, profesinės 
sveikatos ir darbo saugos teisės aktų, taip 
pat įsipareigojimus, prisiimtus laikantis 
muitinės įstatymų tuo atveju, kai bendrovė 
nori vykdyti tarpvalstybines krovinių 
vežimo operacijas, kurioms taikomos 
muitinės procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Saugos nuostatų laikymasis turi būti laikomas esminiu dalyku.

Pakeitimas 481
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esminė nuostata, kuriai netaikoma deleguotųjų aktų tvarka.
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Pakeitimas 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimų, susijusių su profesine 
kompetencija, turi būti laikomasi tada, kai 
paraišką teikianti geležinkelio įmonė gali 
įrodyti, kad ji turi ar turės valdymo 
struktūrą, kurioje būtų žinių arba patirties, 
būtinos vykdyti saugią ir patikimą 
licencijoje nurodytos veiklos rūšies 
operatyvinę kontrolę ir priežiūrą.

Reikalavimų, susijusių su profesine 
kompetencija, turi būti laikomasi tada, kai 
paraišką teikianti geležinkelio įmonė gali 
įrodyti, kad ji turi valdymo struktūrą, 
kurioje būtų žinių arba patirties, būtinos 
vykdyti saugią ir patikimą licencijoje 
nurodytos veiklos rūšies operatyvinę 
kontrolę ir priežiūrą. Taip pat reikia 
įrodyti, kad personalas reikiamos 
kvalifikacijos, pateikiant viešosios 
institucijos egzaminų pažymėjimus, 
tinkamumo patvirtinimus ir visus 
gebėjimų įrodymus.
Įmonė taip pat įrodo, kad turi saugos 
sertifikatą pagal 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/49/EB dėl saugos 
Bendrijos geležinkeliuose1 10 straipsnį.
_____________
1 OL L 220, 2004 6 21, p. 16.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš geležinkelių eismo vadovo atimama išimtinė teisė spręsti apie kvalifikacijos 
sėkmingumą, taip pat siekiama užtikrinti, kad yra atlikti visi reikiami personalo tinkamumo 
patikrinimai (sveikatos, fizinės ištvermės ir pan.) ir turimi gebėjimų įrodymai (išlaikyti 
egzaminai, gauti mašinisto pažymėjimai, turima žinių apie atitinkamus ruožus ir pan.). Be to, 
geležinkelių transporto įmonės dar prieš patekdamos į rinką turi atitikti visas sąlygas.

Pakeitimas 483
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimų, susijusių su profesine 
kompetencija, turi būti laikomasi tada, kai 
paraišką teikianti geležinkelio įmonė gali 
įrodyti, kad ji turi ar turės valdymo 
struktūrą, kurioje būtų žinių arba patirties, 
būtinos vykdyti saugią ir patikimą 
licencijoje nurodytos veiklos rūšies 
operatyvinę kontrolę ir priežiūrą.

Reikalavimų, susijusių su profesine 
kompetencija, turi būti laikomasi tada, kai 
paraišką teikianti geležinkelio įmonė gali 
įrodyti, kad ji turi ar turės valdymo 
struktūrą, kurioje būtų žinių arba patirties, 
būtinos vykdyti saugią ir patikimą 
licencijoje nurodytos veiklos rūšies 
operatyvinę kontrolę ir priežiūrą.
Paraiškos pateikėjas, pateikdamas savo 
prašymą, taip pat įrodo, kad turi saugos 
sertifikatą pagal Direktyvos 2004/49 
10 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Saugos sertifikato turėjimas – būtina sąlyga.

Pakeitimas 484
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1371/2007[16] III skyriaus, geležinkelio 
įmonė tinkamai apdraudžiama, kad galėtų 
vykdyti nacionalinių ir tarptautinių teisės 
aktų civilinės atsakomybės reikalavimus, 
jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas su 
kroviniu, pašto siuntomis ar trečiaisiais 
asmenimis.

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1371/2007[16] III skyriaus, geležinkelio 
įmonė tinkamai apdraudžiama arba gauna 
garantijų nuostoliams padengti remiantis 
rinkos sąlygomis, kad galėtų vykdyti 
nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų 
civilinės atsakomybės reikalavimus, jeigu 
įvyktų nelaimingas atsitikimas su kroviniu, 
pašto siuntomis ar trečiaisiais asmenimis.

Or. en
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Pagrindimas

Geležinkelio įmonės turi turėti galimybę laisvai pasirinkti įvairias tinkamas civilinės 
atsakomybės draudimo alternatyvas, nes skirtingi geležinkelių tinklai susiję su skirtingo lygio 
rizika. Daugelyje valstybių narių šios alternatyvos, pvz., pakankamas nuosavas kapitalas arba 
banko garantijos, yra sėkmingai naudojamos civilinės atsakomybės draudimui.

Pakeitimas 485
Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 
III skyriaus, geležinkelio įmonė tinkamai 
apdraudžiama, kad galėtų vykdyti
nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų 
civilinės atsakomybės reikalavimus, jeigu 
įvyktų nelaimingas atsitikimas su kroviniu, 
pašto siuntomis ar trečiaisiais asmenimis.

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 
III skyriaus, geležinkelio įmonė tinkamai 
apdraudžiama, kad galėtų vykdyti
nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų 
civilinės atsakomybės reikalavimus, jeigu 
įvyktų nelaimingas atsitikimas su kroviniu, 
pašto siuntomis ar trečiaisiais asmenimis, 
tačiau didžiausia draudimo suma yra 
100 milijonų eurų per metus už vieną 
nelaimingą atsitikimą. Jei įdarbinami 
tretieji asmenys, darbuotojas turi įrodyti, 
kad turi reikiamą draudimo sumą, taip pat 
kad pervedamos visos pagal nacionalinę 
teisę nustatytos socialinio draudimo 
įmokos;

Or. de

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama aiškiau nurodyti, kad ir išorės personalo paslaugų teikėjai turi turėti 
reikiamą draudimo sumą.

Pakeitimas 486
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1371/2007[16] III skyriaus, geležinkelio 
įmonė tinkamai apdraudžiama, kad galėtų 
vykdyti nacionalinių ir tarptautinių teisės 
aktų civilinės atsakomybės reikalavimus, 
jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas su 
kroviniu, pašto siuntomis ar trečiaisiais 
asmenimis.

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1371/2007[16] III skyriaus, geležinkelio 
įmonė tinkamai apdraudžiama arba turi 
reguliavimo institucijos patvirtintų 
lygiaverčių garantijų ir priemonių, kad 
galėtų vykdyti nacionalinių ir tarptautinių 
teisės aktų civilinės atsakomybės 
reikalavimus, jeigu įvyktų nelaimingas 
atsitikimas su kroviniu, pašto siuntomis ar 
trečiaisiais asmenimis.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas su paveldu susijusiai geležinkelių transporto veiklai, 
naudojant nacionalinį geležinkelių tinklą, kuriai leidimą suteikia nacionalinė reguliavimo 
institucija.

Pakeitimas 487
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Nepaisydama šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų tais atvejais, jeigu licencija yra 
paskelbta laikinai negaliojančia arba 
atšaukta todėl, kad nesilaikoma finansinės 
būklės reikalavimų, licencijas išduodanti 
institucija gali išduoti laikinąją licenciją 
kol geležinkelio įmonė bus pertvarkyta, 
jeigu nekyla grėsmė saugai. Tačiau 
laikinoji licencija galioja ne ilgiau kaip 
šešis mėnesius nuo jos išdavimo.

(3) Nepaisydama šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų tais atvejais, jeigu licencija yra 
paskelbta laikinai negaliojančia arba 
atšaukta todėl, kad nesilaikoma finansinės 
būklės reikalavimų, licencijas išduodanti 
institucija gali išduoti laikinąją licenciją 
kol geležinkelio įmonė bus pertvarkyta, 
jeigu nekyla grėsmė saugai ir jei 
laikinosios licencijos galiojimo 
laikotarpiui įmonė jau yra visiškai 
padengusi bet kokius nesumokėtus 
mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, 
susijusias su jos veikla. Tačiau laikinoji 
licencija galioja ne ilgiau kaip šešis 
mėnesius nuo jos išdavimo.
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Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad laikinosios licencijos galėtų būti išduodamos, kol geležinkelio įmonė bus 
pertvarkyta, jeigu nekyla grėsmė saugai ir jei laikinosios licencijos galiojimo laikotarpiui 
įmonė jau yra visiškai padengusi bet kokius nesumokėtus mokesčius ir socialinio draudimo 
įmokas, susijusias su jos veikla.

Pakeitimas 488
Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be šios direktyvos reikalavimų, 
geležinkelio įmonė taip pat laikosi 
nacionalinės teisės aktų, kurie atitinka 
Sąjungos teisės aktų nuostatas ir yra 
taikomi nediskriminuojant, ypač:
a) konkrečių techninių ir eksploatacinių 
reikalavimų, taikomų geležinkelių 
paslaugoms;
b) saugos reikalavimų, taikomų 
darbuotojams, riedmenims ir įmonės 
vidaus struktūrai;
c) nuostatų dėl darbuotojų ir vartotojų 
sveikatos, saugos, socialinių sąlygų ir
teisių;
d) reikalavimų, taikomų visoms įmonėms 
tam tikrame geležinkelių sektoriuje, 
nustatytų norint suteikti vartotojams 
lengvatų ar apsaugoti juos.
2. Geležinkelio įmonė gali bet kada 
kreiptis į Komisiją, kad išsiaiškintų, ar 
nacionalinės teisės aktų reikalavimai 
atitinka Sąjungos teisę ir ar tie 
reikalavimai taikomi nediskriminuojant.
Jei Komisija mano, kad šios direktyvos 
nuostatų nesilaikoma, ji, nepažeisdama 
Sutarties 258 straipsnio, pareiškia savo 
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nuomonę dėl teisingo šios direktyvos 
aiškinimo.

Or. de

Pagrindimas

Paliekama pirminė formuluotė. Iš esmės ketinimas kuo labiau sumažinti nacionalinių 
nuostatų bendros Europos labui yra sveikintinas. Tačiau tai bus įmanoma tik kai visoje 
Europoje egzistuos privalomi, bendrai taikomi ir suderinti standartai (tokie kaip TSS). 
Išbraukus šį straipsnį trūktų nuostatų dėl saugos. Ex 226 straipsnis Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo atitinka 258 straipsnį.

Pakeitimas 489
Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geležinkelio įmonės laikosi sutarčių, 
taikomų tarptautiniam geležinkelių 
transportui, galiojančių valstybėse narėse, 
kuriose jos veikia. Jos taip pat laikosi 
atitinkamų muitus ir mokesčius 
reglamentuojančių nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

Paliekama pirminė formuluotė. Iš esmės ketinimas kuo labiau sumažinti nacionalinių 
nuostatų bendros Europos labui yra sveikintinas. Tačiau tai bus įmanoma tik kai visoje 
Europoje egzistuos privalomi, bendrai taikomi ir suderinti standartai (tokie kaip TSS). 
Išbraukus šį straipsnį trūktų nuostatų dėl saugos.

Pakeitimas 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavęs su suinteresuotomis 
šalimis, įskaitant 55 straipsnyje nurodytą 
reguliavimo instituciją, infrastruktūros 
valdytojas parengia ir išleidžia tinklo 
nuostatus, kuriuos galima įsigyti 
sumokėjus tam tikrą mokestį, kuris negali 
būti didesnis už tų nuostatų išleidimo 
sąnaudas. Tinklo nuostatai išleidžiami bent 
dviem oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. 
Elektroniniu formatu tinklo nuostatų 
turinys nemokamai pateikiamas Europos 
geležinkelio agentūros interneto portale.

1. Pasikonsultavęs su suinteresuotomis 
šalimis, įskaitant 55 straipsnyje nurodytą 
reguliavimo instituciją, infrastruktūros 
valdytojas parengia ir išleidžia tinklo 
nuostatus, kuriuos galima įsigyti 
sumokėjus tam tikrą mokestį, kuris negali 
būti didesnis už tų nuostatų išleidimo 
sąnaudas. Tinklo nuostatai išleidžiami bent 
trimis Komisijos darbo kalbomis. 
Elektroniniu formatu tinklo nuostatų 
turinys nemokamai pateikiamas Europos 
geležinkelio agentūros interneto portale.

Or. fr

Pakeitimas 491
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavęs su suinteresuotomis 
šalimis, įskaitant 55 straipsnyje nurodytą 
reguliavimo instituciją, infrastruktūros 
valdytojas parengia ir išleidžia tinklo 
nuostatus, kuriuos galima įsigyti 
sumokėjus tam tikrą mokestį, kuris negali 
būti didesnis už tų nuostatų išleidimo 
sąnaudas. Tinklo nuostatai išleidžiami bent 
dviem oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. 
Elektroniniu formatu tinklo nuostatų 
turinys nemokamai pateikiamas Europos 
geležinkelio agentūros interneto portale.

1. Pasikonsultavęs su suinteresuotomis 
šalimis, įskaitant 55 straipsnyje nurodytą 
reguliavimo instituciją, infrastruktūros 
valdytojas parengia ir išleidžia tinklo 
nuostatus, kuriuos galima įsigyti 
sumokėjus tam tikrą mokestį, kuris negali 
būti didesnis už tų nuostatų išleidimo 
sąnaudas. Tinklo nuostatai išleidžiami bent 
dviem oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. 
Elektroniniu formatu tinklo nuostatų 
turinys nemokamai pateikiamas bendrame 
interneto portale, kurį infrastruktūros 
valdytojai kuria bendradarbiaudami kaip 
nustatyta 37 ir 40 straipsniuose.

Or. nl
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Pakeitimas 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI 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 493
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esminė nuostata, kuriam netaikoma deleguotųjų aktų tvarka.

Pakeitimas 494
Roberts Zīle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad mokesčių 
ėmimo sistema ir taisyklės būtų paskelbtos 
tinklo nuostatuose.

Valstybės narės užtikrina, kad mokesčių 
ėmimo sistema ir taisyklės būtų paskelbtos 
tinklo nuostatuose.

Atvejais, susijusiais su konkurencija su 
trečiosiomis šalimis, apmokestinimo 
principai ir apmokestinimo taisyklių 
taikymo sąlygos neskelbiamos tinklo 
nuostatuose, bet paskelbiamos atskirai ne 
vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki naujo 
tvarkaraščio įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą apmokestinimo principai ir taisyklės bus paskelbtos daug anksčiau, nei 
taikant dabartinę tvarką. Tai sudarys galimybę konkuruojantiems infrastruktūros valdytojams 
iš trečiųjų šalių laiku susipažinti su lygiu ir atitinkamai pakoreguoti (sumažinti) jų siūlomų 
mokesčių lygius (pvz., už vežimą per Baltarusiją arba Ukrainą). Todėl ES infrastruktūros 
valdytojai ir geležinkelio įmonės patektų į nepalankią padėtį.

Pakeitimas 495
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčius už naudojimąsi infrastruktūra 
nustato ir juos surenka infrastruktūros 
valdytojas.

Mokesčius už naudojimąsi infrastruktūra 
nustato ir juos surenka infrastruktūros 
valdytojas, nebent valstybės narės 
parlamentas turi teisę juos nustatyti pagal 
konstitucines nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse, remiantis jų konstitucinėmis nuostatomis, nacionalinis 
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parlamentas yra kompetentinga institucija, nustatanti skirtingų transporto rūšių mokesčius. 
Šiuo pakeitimu siekiama numatyti tokią galimybę (kaip ir 2009 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/12/EB dėl oro uostų rinkliavų atveju).

Pakeitimas 496
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai bendradarbiautų, 
kad būtų galima taikyti veiksmingas 
mokesčių už geležinkelių transporto 
paslaugas, teikiamas daugiau negu viename 
infrastruktūros tinkle, ėmimo sistemas. 
Svarbiausia infrastruktūros valdytojai 
siekia garantuoti optimalų tarptautinių 
geležinkelių paslaugų konkurencingumą 
ir užtikrinti veiksmingą geležinkelių 
tinklų panaudojimą.

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai bendradarbiautų, 
kad būtų galima taikyti veiksmingas 
mokesčių už geležinkelių transporto 
paslaugas, teikiamas daugiau negu viename 
infrastruktūros tinkle, ėmimo sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Bereikalinga formuluotė: šie tikslai primenami visoje Direktyvoje, ypač jos 26 straipsnyje dėl 
optimaliai veiksmingo turimos infrastruktūros pajėgumų panaudojimo (ši nuostata taikoma ir 
tarptautinėms geležinkelių paslaugoms).

Pakeitimas 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalis būtų įgyvendinta 
kompetentingos institucijos ir 
infrastruktūros valdytojo sutartimi, 

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalis būtų įgyvendinta 
kompetentingos institucijos ir 
infrastruktūros valdytojo sutartimi, 
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sudaryta ne trumpesniam kaip penkerių 
metų laikotarpiui, kurioje būtų numatytas 
valstybės finansavimas.

sudaryta ne trumpesniam kaip penkerių 
metų laikotarpiui, kurioje būtų numatytas 
valstybės finansavimas, ir kurioje būtų 
pateikiamos preliminarios projekcijos dėl 
rinkliavos dydžio.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į daugiametes sutartis įtraukti projekcijas dėl rinkliavos, siekiant 
suteikti geležinkelio įmonėms aiškią poziciją vidutiniu laikotarpiu

Pakeitimas 498
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu kompetentingos institucijos ir 
infrastruktūros valdytojo sutartis jau 
galioja šios direktyvos įsigaliojimo dieną, 
šiai sutarčiai iki jos galiojimo pabaigos 
arba bent jau 5 metų laikotarpiu nuo šio 
dokumento perkėlimo į atitinkamos 
valstybės narės nacionalinę teisę dienos 
netaikomos šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalių ir 
VII priedo nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išaiškinimo, siekiant išvengti, kad peržiūrėtos taisyklės negalėtų būti taikomos šios 
direktyvos įsigaliojimo pagal 68 straipsnį dieną jau galiojančioms sutartims; papildomi 
reikalavimai turėtų būti taikomi tik pratęsus sutartį, atsižvelgiant į penkerių metų laikotarpį 
nuo šio dokumento perkėlimo į atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę dienos, kaip 
apibrėžta 66 straipsnyje.

Pakeitimas 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindiniai tokių sutarčių principai ir 
kriterijai pateikti VII priede, kuris 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 500
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindiniai tokių sutarčių principai ir 
kriterijai pateikti VII priede, kuris gali būti 
iš dalies keičiamas 60 straipsnyje 
nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

Pagrindiniai tokių sutarčių principai ir 
kriterijai pateikti VII priede.

Or. en

Pagrindimas

Esminė nuostata, kuriai netaikoma deleguotųjų aktų tvarka.

Pakeitimas 501
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent prieš mėnesį iki sutarties pasirašymo 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija įvertina, ar pajamos, kurias per 
vidutinį ir ilgąjį laikotarpį planuoja gauti 
infrastruktūros valdytojas, atitinka 
sutartus veiklos rodiklius, ir pateikia 
susijusias rekomendacijas. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucija atlieka arbitro funkcijas, o kontroliuoti, ar sutarti veiklos rodikliai 
atitinka sutarties sąlygas, yra atitinkamos valstybės narės politinio organo, kuris yra 
pasirašęs šią sutartį, kompetencija.

Pakeitimas 502
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent prieš mėnesį iki sutarties pasirašymo 
55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 
institucija įvertina, ar pajamos, kurias per 
vidutinį ir ilgąjį laikotarpį planuoja gauti 
infrastruktūros valdytojas, atitinka 
sutartus veiklos rodiklius, ir pateikia 
susijusias rekomendacijas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 503
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies 6 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija ketina 
nukrypti nuo šių rekomendacijų, 
reguliavimo institucijai ji pagrindžia savo 
sprendimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija turi tinkamai atsakyti valstybės narės kompetentingai politinei 
institucijai, atsakingai už susitarimo laikymąsi.

Pakeitimas 504
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija ketina 
nukrypti nuo šių rekomendacijų, 
reguliavimo institucijai ji pagrindžia savo 
sprendimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartis gali būti persvarstoma tik gavus 
reguliavimo institucijos patvirtinimą. Ši 
institucija turi patikrinti, ar sutartį 
persvarstyti būtina, ar greitai ją reikia 
persvarstyti, taip pat turi patikrinti naujos 
sutarties finansines sąlygas. Valstybės 
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narės bent mėnesį prieš persvarstytos 
sutarties pasirašymą turi konsultuoti 
suinteresuotąsias sutarties šalis ir turi 
paskelbti dokumentą per mėnesį nuo jo 
sudarymo.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią prašymams persvarstyti daugiametes sutartis 
nepasibaigus jų galiojimo terminui.

Pakeitimas 506
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokesčiai už naudojimąsi geležinkelių 
infrastruktūra ir geležinkelių 
infrastruktūros objektais mokami 
atitinkamai infrastruktūros valdytojui ir 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriui ir naudojami jų veiklai 
finansuoti.

1. Mokesčiai už naudojimąsi geležinkelių 
infrastruktūra ir geležinkelių 
infrastruktūros objektais mokami 
atitinkamai infrastruktūros valdytojui ir 
geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriui.

Or. en

Pagrindimas

Bereikalinga formuluotė: teisės akto tekste neturėtų būti pateikta pasiūlymų dėl motyvų, kodėl 
mokestis reikalingas ir mokamas.

Pakeitimas 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
mokesčiai ir rinkliavos, taikomi už prieigą 
prie nacionalinės infrastruktūros ir 
svarbiausių priemonių, būtų renkami tik 
mokesčių ir rinkliavų, taikomų kitoms 
transporto rūšims, rinkimą atitinkančiu 
būdu. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų, 
Europos Komisija turėtų stebėti šio 
principo taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Neseniai nustatyta atvejų, kai dėl profesinių mokesčių teisės aktų pakeitimų vienoje šalyje 
(keleivių) vagono mokestis buvo imtas taikyti visoms geležinkelio įmonėms, veikiančioms tos 
šalies teritorijoje. Dėl to tolygiai padidėjo tarpvalstybinio keleivinio transporto paslaugų 
kainos.

Pakeitimas 508
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 
prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 
pagal VIII priedo 1 punktą. 

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 
prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 
pagal VIII priedo 1 punktą.

Siekdama visiškai kompensuoti 
infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, 
valstybė narė, remdamasi veiksmingais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
principais, garantuodama optimalų 
konkurencingumą, ypač tarptautinio 
geležinkelių transporto srityje, gali, jei 
rinka pajėgi tai pakelti, taikyti antkainius. 
Mokesčių ėmimo sistemoje turi būti 
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atsižvelgta į geležinkelio įmonių pasiektą 
produktyvumo padidėjimą.
Tačiau neleistina, kad dėl mokesčių 
dydžio infrastruktūra negalėtų naudotis 
tie rinkos segmentai, kurie gali apmokėti 
bent jau tiesiogines suteiktos vežimo 
geležinkeliais paslaugos išlaidas ir dar 
tokį grąžos koeficientą, kokį gali pakelti 
rinka.
Prieš patvirtindamos tokius antkainius, 
valstybės narės įvertina jų svarbą 
konkretiems rinkos segmentams, 
atsižvelgdamos bent jau į segmentų poras, 
išvardytas VIII priedo 3 punkte, ir 
išlaikydamos atitinkamas poras. Į 
infrastruktūros valdytojo parengtą rinkos 
segmentų sąrašą turi būti įtraukti bent šie 
trys segmentai: krovinių vežimo 
paslaugos, keleivių vežimo paslaugos, 
kaip apibrėžta viešųjų paslaugų sutartyje, 
ir kitos keleivių vežimo paslaugos. 
Infrastruktūros valdytojai gali papildomai 
išskirti rinkos segmentus.
Taip pat turi būti nurodyti rinkos 
segmentai, kuriuose geležinkelio įmonės 
šiuo metu veiklos nevykdo, bet gali teikti 
paslaugas apmokestinimo sistemos 
galiojimo metu. Infrastruktūros valdytojas 
šių rinkos segmentų atveju neįtraukia 
antkainio į apmokestinimo sistemą.
Rinkos segmentų sąrašas skelbiamas 
tinklo nuostatuose ir persvarstomas bent 
kas penkerius metus.

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros mokestis, nustatytas atsižvelgiant į tiesioginių išlaidų lygį, negali padengti 
visų infrastruktūros valdytojo išlaidų.. Todėl kiekvieno rinkos segmento apmokestinimo lygis, 
kurį rinka pajėgi pakelti, turi būti laikomas ne išimtimi, o tapti vienu iš pagrindinių 
apmokestinimo principų. Todėl tekstas apie antkainius iš 32 straipsnio 1 dalies (išimtys) turi 
būti perkeltas į 31 straipsnio 1 dalį (pagrindiniai apmokestinimo principai). Valstybės narės 
turėtų pačios įvertinti antkainių tinkamumą konkretiems rinkos segmentams. 
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Pakeitimas 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 
prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos 
, pagal VIII priedo 1 punktą.

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 
prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos 
, pagal VIII priedo 1 punktą. Išskyrus 
5 dalyje nurodytus atvejus, 
infrastruktūros valdytojas rinkos 
segmentuose negali taikyti rinkliavų, 
viršijančių visą infrastruktūros kainą.

Or. fr

Pagrindimas

Rinkliavos dydis rinkos segmentuose neturi viršyti kainos, padengiančios visą infrastruktūros 
kainą. Tai yra labai svarbu siekiant išvengti nepagrįstų dvigubų finansinių mechanizmų 
įgyvendinimo ir apsaugoti ekonomiką nuo kai kurių neteisėtų veiksmų.

Pakeitimas 510
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 
prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 
pagal VIII priedo 1 punktą. 

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 
prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 
pagal VIII priedo 1 punktą. Valstybės 
narės negali taikyti šio reikalavimo vežant 
krovinius į trečiąsias šalis arba iš jų 
tinklais, kurių vėžės plotis skiriasi nuo 
pagrindinio geležinkelių tinklo Europos 
Sąjungoje vėžės pločio.
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Or. en

Pakeitimas 511
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 
prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 
pagal VIII priedo 1 punktą. 

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 
prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 
pagal VIII priedo 1 punktą.

Perveždami krovinius į trečiąsias šalis 
arba iš jų tinklais, kurių vėžės plotis 
skiriasi nuo pagrindinio geležinkelių 
tinklo Europos Sąjungoje vėžės pločio, 
infrastruktūros valdytojai gali nustatyti 
didesnius mokesčius, kad susigrąžintų 
visas patirtas išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Per Baltijos šalis gabenami geležinkelio kroviniai daugiausia atkeliauja iš už ES ribų. 
Komisijos pasiūlymas gerokai varžo infrastruktūros valdytojų galimybę susigrąžinti visas 
išlaidas ir investuoti į geležinkelių tinklo plėtrą. ES mokesčių mokėtojų pinigai bus skiriami 
subsidijoms infrastruktūrai, kuria daugiausia naudojamasi krovinių vežimui iš trečiųjų šalių. 
Daugiausia naudos iš modelio, pateikto Komisijos pasiūlyme, gautų trečiosios šalys.

Pakeitimas 512
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų

Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 
arba 32 straipsnio nuostatų už prieigos 
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prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 
būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 
tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 
pagal VIII priedo 1 punktą. 

naudojimo paketą, apibrėžtą III priede,
taip pat už prieigą prie atitinkamos 
geležinkelių infrastruktūros nustatomi 
mokesčiai turi būti lygūs išlaidoms, 
tiesiogiai turėtoms dėl tam tikros vežimo 
geležinkeliais paslaugos, pagal VIII priedo 
1 punktą. Išskyrus atvejus, kai priimami 
pakeitimai, reikalingi triukšmo ir poveikio 
aplinkai reikalavimams patenkinti, 
infrastruktūros mokesčiai neviršija 
bendros išlaidų kiekvieno geležinkelių 
transporto rinkos segmento 
infrastruktūrai sumos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išaiškinti nuostatą dėl prieigos prie III priede nurodytos geležinkelių infrastruktūros ir 
išsaugoti galimybę siūlyti pakeitimus pagal šio straipsnio 5 dalies nuostatas.

Pakeitimas 513
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 1 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tai yra pernelyg didelis Komisijos kišimasis į nacionalinius geležinkelių sektorius.

Pakeitimas 514
Sabine Wils

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

VIII priedo 1 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esminė nuostata, kuriai netaikoma deleguotųjų aktų tvarka.

Pakeitimas 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais leidžiama apmokestinti už 
triukšmą, infrastruktūros mokesčiai 
keičiami pagal VIII priedo 2 punktą 
siekiant atsižvelgti į eksploatuojamų 
traukinių keliamo triukšmo poveikį.

Jei valstybė narė, laikydamasi ES teisės 
aktų, taiko kitų transporto priemonių 
apmokestinimą už triukšmą, šiai valstybei 
narei infrastruktūros mokesčiai keičiami 
pagal VIII priedo 2 punktą siekiant 
atsižvelgti į eksploatuojamų traukinių 
keliamo triukšmo poveikį.

Or. fr

Pagrindimas

Sistemingas 31 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymas tuo metu kai gali būti pasirenkamas 
išorės išlaidų internalizacijos nuostatų, nurodytų naujoje priemonėje „Eurovinjetė“, 
taikymas, gali sudaryti neteisėtą konkurenciją tarp įvairių transporto rūšių, ypač tarp 
geležinkelių ir kelių transporto.

Pakeitimas 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais leidžiama apmokestinti už 
triukšmą, infrastruktūros mokesčiai 
keičiami pagal VIII priedo 2 punktą 
siekiant atsižvelgti į eksploatuojamų 
traukinių keliamo triukšmo poveikį. 

Infrastruktūros mokesčiai keičiami pagal 
VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį.

Šie pakeitimai neturi įtakos pajamoms tol, 
kol valstybė narė, kurioje yra atitinkama 
infrastruktūra, netaiko kelių transporto 
sektoriui mokesčio už triukšmą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, visoms transporto rūšims turėtų būti įvesti diferencijuoti 
mokesčiai už triukšmą.

Pakeitimas 517
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais leidžiama apmokestinti už triukšmą, 
infrastruktūros mokesčiai keičiami pagal 
VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį.

Jei valstybėje narėje nacionaliniais teisės 
aktais dėl krovinių vežimo keliais 
leidžiama apmokestinti už triukšmą, tai 
infrastruktūros mokesčiai toje valstybėje 
narėje keičiami taip, kad pagal VIII priedo 
2 punktą būtų atsižvelgiama į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį.

Or. de

Pagrindimas

Šia formuluote sukuriamos vienodos sąlygos abiem transporto rūšims.
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Pakeitimas 518
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais leidžiama apmokestinti už triukšmą, 
infrastruktūros mokesčiai keičiami pagal 
VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį. 

Jei ES teisės aktais dėl kelių transporto
leidžiama privaloma tvarka apmokestinti 
už triukšmą, infrastruktūros mokesčiai
atitinkamai keičiami pagal VIII priedo 
2 punktą siekiant atsižvelgti į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį tam, kad būtų skatinamas 
riedmenų modifikavimas, įrengiant juose
mažiau triukšmo keliančią įrangą.

Or. en

Pagrindimas

Mokesčiai už triukšmą susiję ir su kelių, ir geležinkelių sektoriais: geležinkelių sektoriuje turi 
būti vykdomos tinkamos ir veiksmingos investicijos.

Pakeitimas 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais leidžiama apmokestinti už triukšmą, 
infrastruktūros mokesčiai keičiami pagal 
VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį.

5. Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais leidžiama apmokestinti už triukšmą, 
infrastruktūros mokesčiai gali būti 
keičiami siekiant atsižvelgti į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį.

Or. pl

Pagrindimas

Susiejimas su investicijų į vagonuose įrengiamas mažo triukšmo lygio sistemas grąža yra 
neadekvatus patirtoms išlaidoms. Tiesioginis atitinkamų riedmenų įrangos komponentų 
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(kompozitinių įdėklų) įrengimo finansavimas gali būti veiksmingesnis triukšmo ribojimo 
mechanizmas negu valdytojo imamų mokesčių diferencijavimas. Dėl kartu taikomos taisyklės, 
kad riedmenims, keliantiems mažesnį triukšmą, būtų sumažintas mokestis už prieigą prie 
infrastruktūros, mokesčiai gali padidėti vežėjams, neturintiems tokių riedmenų.

Pakeitimas 520
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais leidžiama apmokestinti už 
triukšmą, infrastruktūros mokesčiai 
keičiami pagal VIII priedo 2 punktą 
siekiant atsižvelgti į eksploatuojamų 
traukinių keliamo triukšmo poveikį.

Infrastruktūros mokesčiai keičiami pagal 
VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį.

Or. nl

Pakeitimas 521
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais leidžiama apmokestinti už 
triukšmą, infrastruktūros mokesčiai 
keičiami pagal VIII priedo 2 punktą 
siekiant atsižvelgti į eksploatuojamų 
traukinių keliamo triukšmo poveikį.

Jei valstybė narė remdamasi Europos 
Sąjungos teisės aktais dėl krovinių vežimo 
keliais taiko apmokestinimą už triukšmą, 
šiai valstybei infrastruktūros mokesčiai 
gali būti keičiami pagal VIII priedo 2 
punktą siekiant atsižvelgti į 
eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 
poveikį.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant nesukurti nepalankių sąlygų geležinkelių transportui, geležinkelių išorės išlaidų 
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internalizavimas turi būti vykdomas lygiagrečiai ir tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kitoms 
transporto rūšims, šiuo atveju kelių transportui.

Pakeitimas 522
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie infrastruktūros mokesčių keitimai 
užtikrina, kad būtų mokamos 
kompensacijos už investicijas į riedmenų 
modifikavimą, įrengiant juose 
ekonomiškai naudingiausių mažai 
triukšmo keliančių stabdymo 
technologijų.

Or. fr

Pagrindimas

Geriausias būdas sumažinti triukšmo taršą yra įdiegti stabdymo sistemas. Įdiegus šią sistemą 
turėtų būti paskatintas riedmenų sutvarkymas ir modernizavimas.

Pakeitimas 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 2 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas, visų pirma siekiant nurodyti 
diferencijuotų infrastruktūros mokesčių 
elementus, 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. de
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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 524
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 2 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas, visų pirma siekiant nurodyti 
diferencijuotų infrastruktūros mokesčių 
elementus, 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esminė nuostata, kuriai netaikoma deleguotųjų aktų tvarka.

Pakeitimas 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 2 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas, visų pirma siekiant nurodyti 
diferencijuotų infrastruktūros mokesčių 
elementus, 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

VIII priedo 2 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas, visų pirma siekiant nurodyti 
diferencijuotų infrastruktūros mokesčių 
elementus, 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį, su sąlyga, kad tai 
nesukels iškreiptos konkurencijos 
geležinkelių transporto sektoriuje.
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Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos, kuriomis siekiama integruoti išorės veiksnius, susijusius su triukšmu, neturėtų 
sudaryti kliūčių geležinkelių transporto konkurencingumui palyginti su kitomis transporto 
rūšimis.

Pakeitimas 526
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūros mokesčiai gali būti 
keičiami ne pagal VIII priedo 2 
punktą siekiant atsižvelgti į kito poveikio 
aplinkai, atsirandančio dėl traukinių 
eksploatacijos, išlaidas. Mokesčio 
keitimas, kuriuo gali būti užtikrintas išorės 
išlaidų, atsirandančių dėl eksploatuojant 
traukinius išmestų teršalų, 
internalizavimas, atliekamas atsižvelgiant į 
poveikio aplinkai dydį.

Infrastruktūros mokesčiai gali būti 
keičiami ne pagal VIII priedo 2 
punktą siekiant atsižvelgti į kito poveikio 
aplinkai, atsirandančio dėl traukinių 
eksploatacijos, išlaidas. Mokesčio 
keitimas, kuriuo gali būti užtikrintas išorės 
išlaidų, atsirandančių dėl eksploatuojant 
traukinius išmestų teršalų ir keliamo 
triukšmo, internalizavimas, 
atliekamas atsižvelgiant į poveikio aplinkai 
dydį.

Or. de

Pakeitimas 527
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau imti kitus mokesčius išlaidoms 
aplinkos apsaugai padengti, kai imant 
tokius mokesčius padidėja bendros 
infrastruktūros valdytojo gaunamos 
pajamos, galima tik tuo atveju, jeigu tokį 
panašaus dydžio mokestį už krovinių 

Išbraukta.
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vežimą keliais leidžiama imti pagal ES 
teisės aktus. Jei pagal ES teisės aktus 
tokių mokesčių išlaidoms aplinkos 
apsaugai padengti negalima imti už 
krovinių vežimą keliais, dėl tokio 
mokesčių pakeitimo infrastruktūros 
valdytojo gaunamų pajamų dydis 
pasikeisti negali.

Or. nl

Pakeitimas 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau imti kitus mokesčius išlaidoms
aplinkos apsaugai padengti, kai imant 
tokius mokesčius padidėja bendros 
infrastruktūros valdytojo gaunamos 
pajamos, galima tik tuo atveju, jeigu tokį 
panašaus dydžio mokestį už krovinių 
vežimą keliais leidžiama imti pagal ES 
teisės aktus. Jei pagal ES teisės aktus 
tokių mokesčių išlaidoms aplinkos 
apsaugai padengti negalima imti už 
krovinių vežimą keliais, dėl tokio 
mokesčių pakeitimo infrastruktūros 
valdytojo gaunamų pajamų dydis 
pasikeisti negali.

Mokesčiai kitoms aplinkosaugos išlaidoms
padengti neturėtų daryti įtakos 
infrastruktūros valdytojo pajamoms tol, 
kol panašus apmokestinimas nėra 
įvedamas ir konkrečios valstybės narės 
kelių sektoriui.

Or. en

Pagrindimas

Išorės sąnaudų internalizavimas – labai svarbus ES transporto politikos klausimas. Teisės 
aktai turi būti taikomi visiems sektoriams; tuo pat metu pirmuosius žingsnius turėtų būti leista 
žengti geležinkelių sektoriuje (vis dėlto nesudarant konkurencijos požiūriu nepalankios 
padėties).
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Pakeitimas 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos 
apsaugai padengti gaunama papildomų 
pajamų, sprendimą dėl tų pajamų 
panaudojimo priima valstybės narės. 
Atitinkamos valdžios institucijos saugo 
informaciją, reikalingą tam, kad būtų 
galima nustatyti mokesčių išlaidoms 
aplinkos apsaugai padengti kilmę ir jų 
panaudojimą. Valstybės narės reguliariai 
teikia šią informaciją Komisijai.

Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos 
apsaugai padengti gaunama papildomų 
pajamų, sprendimą dėl tų pajamų 
panaudojimo transporto sistemose priima 
valstybės narės. Atitinkamos valdžios 
institucijos saugo informaciją, reikalingą 
tam, kad būtų galima nustatyti mokesčių 
išlaidoms aplinkos apsaugai padengti kilmę 
ir jų panaudojimą. Valstybės narės 
reguliariai teikia šią informaciją Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pradėti taikyti principą, kai iš mokesčių išlaidoms padengti 
gaunamos papildomos pajamos yra naudojamos transporto sistemoms (angl. earmarking).

Pakeitimas 530
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos 
apsaugai padengti gaunama papildomų 
pajamų, sprendimą dėl tų pajamų 
panaudojimo priima valstybės narės. 
Atitinkamos valdžios institucijos saugo 
informaciją, reikalingą tam, kad būtų 
galima nustatyti mokesčių išlaidoms 
aplinkos apsaugai padengti kilmę ir jų 
panaudojimą. Valstybės narės reguliariai 
teikia šią informaciją Komisijai.

Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos 
apsaugai padengti gaunama papildomų 
pajamų, sprendimą dėl tų pajamų 
panaudojimo geležinkelių sektoriaus 
plėtrai priima valstybės narės. Atitinkamos 
valdžios institucijos saugo informaciją, 
reikalingą tam, kad būtų galima nustatyti 
mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai 
padengti kilmę ir jų panaudojimą. 
Valstybės narės reguliariai teikia šią 
informaciją Komisijai.
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Or. fr

Pakeitimas 531
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos 
apsaugai padengti gaunama papildomų 
pajamų, sprendimą dėl tų pajamų 
panaudojimo priima valstybės narės. 
Atitinkamos valdžios institucijos saugo 
informaciją, reikalingą tam, kad būtų 
galima nustatyti mokesčių išlaidoms
aplinkos apsaugai padengti kilmę ir jų 
panaudojimą. Valstybės narės reguliariai 
teikia šią informaciją Komisijai.

Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos 
apsaugai padengti gaunama papildomų 
pajamų, valstybės jas skiria geležinkelių 
infrastruktūrai gerinti. Atitinkamos 
valdžios institucijos saugo informaciją, 
reikalingą tam, kad būtų galima nustatyti 
mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai 
padengti kilmę ir jų panaudojimą. 
Valstybės narės reguliariai teikia šią 
informaciją Komisijai.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad viena didžiausių problemų yra nepakankamos valstybių investicijos į 
geležinkelių tinklą, atrodo pagrįsta gautas pajamas skirti geležinkelių infrastruktūrai gerinti.

Pakeitimas 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekiant skatinti mažinti triukšmą jo
susidarymo vietoje, turėtų būti iš dalies 
pakeistos ES taisyklės dėl bendro 
finansavimo, kad būtų galima bendrai 
finansuoti geležinkelių riedmenų 
modifikavimą, ir atitinkamai patikslintos 
taisyklės dėl valstybės pagalbos.
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Or. en

Pagrindimas

Yra duomenų, rodančių, kad, palyginti su apsaugos nuo triukšmo priemonėmis, daug 
sutaupyti galima būtų investuojant į pažangiausias triukšmo mažinimo jo susidarymo vietoje 
technologijas. Išlaidos „triukšmo mažinimo jo susidarymo vietoje technologijoms“ maždaug 
3–4 kartus mažesnės už išlaidas apsaugos priemonėms.

Pakeitimas 533
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Teikiant III priedo 2 punkte nurodytas 
paslaugas, šis straipsnis netaikomas. Bet 
kokiu atveju už tas paslaugas imamas 
mokestis negali būti didesnis už jų teikimo 
išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra numatytos skirtingos prieigos prie infrastruktūros objektų, išvardytų III priede, 
suteikimo ir jų naudojimo sąlygos: kiekvienas geležinkelio paslaugų teikėjas, įskaitant 
infrastruktūros valdytoją, turi teisę už suteiktą paslaugą gauti atitinkamą mokestį.

Pakeitimas 534
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei III priedo 3 ir 4 punktuose 
išvardytas papildomas ir pagalbines 
paslaugas teikia tik vienas teikėjas, už tas 
paslaugas imamas mokestis negali būti 
didesnis už jų teikimo išlaidas pridėjus 

Išbraukta.
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pagrįstą pelną. 

Or. en

Pagrindimas

Nėra numatytos skirtingos prieigos prie infrastruktūros objektų, išvardytų III priede, 
suteikimo ir jų naudojimo sąlygos: kiekvienas geležinkelio paslaugų teikėjas, įskaitant 
infrastruktūros valdytoją, turi teisę už suteiktą paslaugą gauti atitinkamą mokestį.

Pakeitimas 535
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama visiškai kompensuoti 
infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, 
valstybė narė, remdamasi veiksmingais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
principais, garantuodama optimalų 
konkurencingumą, ypač tarptautinio 
krovinių vežimo geležinkeliais, gali, jei 
rinka pajėgi tai pakelti, taikyti antkainius. 
Mokesčių ėmimo sistemoje turi būti 
atsižvelgta į geležinkelio įmonių pasiektą 
produktyvumo padidėjimą. 

Išbraukta.

Tačiau neleistina, kad dėl mokesčių 
dydžio infrastruktūra negalėtų naudotis 
tie rinkos segmentai, kurie gali apmokėti 
bent jau tiesiogines suteiktos vežimo 
geležinkeliais paslaugos išlaidas ir dar 
tokį grąžos koeficientą, kokį gali pakelti 
rinka.
Šie rinkos segmentai nustatomi pagal 
VIII priedo 3 punkte nurodytus kriterijus, 
gavus išankstinį reguliavimo institucijos 
pritarimą. Rinkos segmentuose, kuriuose 
nėra eismo, antkainiai į mokesčių ėmimo 
sistemą neįtraukiami.
VIII priedo 3 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 



PE467.167v01-00 48/159 AM\870643LT.doc

LT

atsižvelgiant į patirtį.

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros mokestis, nustatytas atsižvelgiant į tiesioginių išlaidų lygį, negali padengti 
visų infrastruktūros valdytojo išlaidų. Todėl kiekvieno rinkos segmento apmokestinimo lygis, 
kurį rinka pajėgi pakelti, turi būti laikomas ne išimtimi, o tapti vienu iš pagrindinių 
apmokestinimo principų. Todėl tekstas apie antkainius iš 32 straipsnio 1 dalies (išimtys) turi 
būti perkeltas į 31 straipsnio 1 dalį (pagrindiniai apmokestinimo principai). Valstybės narės 
turėtų pačios įvertinti antkainių tinkamumą konkretiems rinkos segmentams.

Pakeitimas 536
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama visiškai kompensuoti 
infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, 
valstybė narė, remdamasi veiksmingais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
principais, garantuodama optimalų 
konkurencingumą, ypač tarptautinio 
krovinių vežimo geležinkeliais, gali, jei 
rinka pajėgi tai pakelti, taikyti antkainius. 
Mokesčių ėmimo sistemoje turi būti 
atsižvelgta į geležinkelio įmonių pasiektą 
produktyvumo padidėjimą.

Siekdama visiškai kompensuoti 
infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, 
valstybė narė, remdamasi veiksmingais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
principais, garantuodama optimalų 
konkurencingumą geležinkelio sektoriuje,
gali, jei atitinkamas rinkos segmentas 
pajėgus tai pakelti, leisti bet kurio rinkos 
segmento infrastruktūros valdytojui 
taikyti antkainį.

Or. en

Pakeitimas 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama visiškai kompensuoti Siekdama visiškai kompensuoti 
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infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, 
valstybė narė, remdamasi veiksmingais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
principais, garantuodama optimalų 
konkurencingumą, ypač tarptautinio 
krovinių vežimo geležinkeliais, gali, jei 
rinka pajėgi tai pakelti, taikyti antkainius. 
Mokesčių ėmimo sistemoje turi būti 
atsižvelgta į geležinkelio įmonių pasiektą 
produktyvumo padidėjimą.

infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, 
valstybė narė, remdamasi veiksmingais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
principais, garantuodama optimalų 
konkurencingumą, ypač tarptautinio 
krovinių vežimo geležinkeliais, gali, jei 
rinkos segmentas pajėgus tai pakelti, leisti 
infrastruktūros valdytojui taikyti 
antkainius. Mokesčių ėmimo sistemoje turi 
būti atsižvelgta į geležinkelio įmonių 
pasiektą produktyvumo padidėjimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti įvairių subjektų vaidmenį ir nurodyti, kad ši procedūra 
gali būti taikoma atskiruose rinkos segmentuose.

Pakeitimas 538
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama visiškai kompensuoti 
infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, 
valstybė narė, remdamasi veiksmingais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
principais, garantuodama optimalų 
konkurencingumą, ypač tarptautinio 
krovinių vežimo geležinkeliais, gali, jei 
rinka pajėgi tai pakelti, taikyti antkainius. 
Mokesčių ėmimo sistemoje turi būti 
atsižvelgta į geležinkelio įmonių pasiektą 
produktyvumo padidėjimą.

Siekdama visiškai kompensuoti 
infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, 
valstybė narė, remdamasi veiksmingais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
principais, garantuodama optimalų 
efektyvumą geležinkelio sektoriuje, gali, 
jei atitinkamas rinkos segmentas pajėgus
tai pakelti, leisti bet kurio geležinkelio 
rinkos segmento infrastruktūros 
valdytojui taikyti antkainį. Mokesčių 
ėmimo sistemoje turi būti atsižvelgta į 
geležinkelio įmonių pasiektą 
produktyvumo padidėjimą.

Or. en

Pagrindimas

ES valstybėse narėse taikomi skirtingi geležinkelių infrastruktūros naudojimo apmokestinimo 
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modeliai: pagal leidimą, išduotą valstybėje narėje, infrastruktūros valdytojas gali taikyti 
antkainį, siekdamas kuo efektyviau ir optimaliau panaudoti geležinkelių tinklą, kaip nurodyta 
26 straipsnyje.

Pakeitimas 539
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie rinkos segmentai nustatomi pagal VIII 
priedo 3 punkte nurodytus kriterijus, 
gavus išankstinį reguliavimo institucijos 
pritarimą. Rinkos segmentuose, kuriuose 
nėra eismo, antkainiai į mokesčių ėmimo 
sistemą neįtraukiami.

Šie rinkos segmentai nustatomi pagal 
VIII priedo 3 punktą (išnagrinėjus jame 
nurodytą porų sąrašą ir pasirinkus 
tinkamas), gavus išankstinį reguliavimo 
institucijos pritarimą. Rinkos segmentuose, 
kuriuose nėra eismo, antkainiai į mokesčių 
ėmimo sistemą neįtraukiami.

Or. en

Pakeitimas 540
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie rinkos segmentai nustatomi pagal VIII 
priedo 3 punkte nurodytus kriterijus, 
gavus išankstinį reguliavimo institucijos 
pritarimą. Rinkos segmentuose, kuriuose 
nėra eismo, antkainiai į mokesčių ėmimo 
sistemą neįtraukiami.

Šie geležinkelio rinkos segmentai ir 
atitinkami pasiūlyti antkainiai nustatomi 
VIII priedo 3 punkte nurodyta tvarka. 
Rinkos segmentuose, kuriuose nėra eismo, 
antkainiai pradžioje neįtraukiami į 
mokesčių ėmimo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti geležinkelio sektoriaus segmentus, kuriuose jau pradiniame etape nėra 
eismo, antkainis turi būti lygus nuliui; jis turėtų būti keliamas, jei eismas atsiranda ir jei 
segmentas segmentas pajėgus tai pakelti.
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Pakeitimas 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 3 punktas 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 542
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 3 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esminė nuostata, kuriai netaikoma deleguotųjų aktų tvarka.



PE467.167v01-00 52/159 AM\870643LT.doc

LT

Pakeitimas 543
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Traukiniams, kuriuose įrengta Europos 
traukinių kontrolės sistema (ETCS), 
važinėjantiems linijomis, kuriose įrengtos 
nacionalinės kontrolės ir valdymo bei 
signalizacijos sistemos, laikinai taikomas 
mažesnis pagal VIII priedo 5 punktą 
apskaičiuotas infrastruktūros mokestis.

Traukiniams, kuriuose įrengta Europos 
traukinių kontrolės sistema (ETCS), 
važinėjantiems linijomis, kuriose įrengtos 
nacionalinės kontrolės ir valdymo bei 
signalizacijos sistemos, laikinai taikomas 
mažesnis pagal VIII priedo 5 punktą 
apskaičiuotas infrastruktūros mokestis.
Infrastruktūros valdytojas turi galėti 
užtikrinti, kad dėl šio sumažinimo nebūtų 
prarandamos pajamos. Šis sumažinimas 
bus kompensuojamas nustačius didesnius 
mokesčius už ta pačia geležinkelio linija 
važiuojančius traukinius, kuriuose 
neįrengta Europos traukinių valdymo 
sistemos (angl. ETCS) įranga.

Or. fr

Pagrindimas

Įrengti traukiniuose ETCS sistemos įrangą būtų skatinama taikant nuolaidų ir priemokų 
(„bonus-malus“) sistemą, dėl kurios nesumažėtų išteklių, skiriamų sistemos valdytojui, suma. 
Reikėtų, kad ši įranga būtų įdiegta kiekvienai geležinkelio linijai. Kita vertus, Komisijai 
nereikėtų suteikti vienašališkos intervencijos teisės.

Pakeitimas 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Traukiniams, kuriuose įrengta Europos 
traukinių kontrolės sistema (ETCS), 
važinėjantiems linijomis, kuriose įrengtos 
nacionalinės kontrolės ir valdymo bei 
signalizacijos sistemos, laikinai taikomas 

3. Traukiniams, kuriuose įrengta Europos 
traukinių kontrolės sistema (ETCS), 
važinėjantiems linijomis, kuriose įrengtos 
nacionalinės kontrolės ir valdymo bei 
signalizacijos sistemos, laikinai taikomas 
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mažesnis pagal VIII priedo 5 punktą
apskaičiuotas infrastruktūros mokestis.

mažesnis apskaičiuotas infrastruktūros 
mokestis linijose, įtrauktose į Europos 
geležinkelio transporto valdymo sistemos 
(ERTMS) išdėstymo planą, kuriose jau 
įrengta ERTMS.

Or. pl

Pakeitimas 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 5 punktas 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 546
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 3 punktas 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 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Infrastruktūros mokesčių ėmimo 
sistemos turi skatinti geležinkelio įmones ir 
infrastruktūros valdytoją mažinti sutrikimų 
skaičių ir gerinti geležinkelių tinklo veiklą 
taikant veiklos rezultatų gerinimo sistemą. 
Šiuo tikslu gali būti numatytos baudos už 
tinklo darbą trikdančius veiksmus, 
kompensacijos dėl tokių trikdymų 
nukentėjusioms įmonėms ir premijos už 
geresnius negu buvo planuota veiklos 
rezultatus. 

1. Infrastruktūros mokesčių ėmimo 
sistemos turi skatinti geležinkelio įmones ir 
infrastruktūros valdytoją mažinti sutrikimų 
skaičių ir gerinti geležinkelių tinklo veiklą 
taikant veiklos rezultatų gerinimo sistemą. 
Šiuo tikslu gali būti numatytos baudos už 
tinklo darbą trikdančius veiksmus, 
kompensacijos dėl tokių trikdymų 
nukentėjusioms įmonėms ir premijos už 
geresnius negu buvo planuota veiklos 
rezultatus, nepažeidžiant jokių galiojančių 
nuostatų dėl civilinės atsakomybės.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos rezultatų gerinimo sistemos nėra susijusios su nuostatomis dėl civilinės atsakomybės, 
t. y. su susitarimais dėl keleivių teisių arba krovinių vežimo kokybės.

Pakeitimas 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija VIII priedo 4 dalyje pateiktą 
geležinkelių infrastruktūros veiklos 
rezultatų gerinimo sistemos pagrindinių 
principų orientacinį sąrašą įvertina po 
4 metų.
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Or. en

Pagrindimas

Veiklos rodikliai ilgainiui gali keistis, be to, jie jau buvo pritaikyti geležinkelio sektoriui. 
Rodiklių peržiūra užtikrintų, kad būtų atsižvelgiama rinkos raidą.

Pakeitimas 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 4 punkte išvardyti 
pagrindiniai veiklos rezultatų gerinimo 
sistemos principai taikomi visame tinkle.

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 550
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 4 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Įtraukus pagrindinius VIII priedo 4 punkto aspektus į pagrindinį tekstą, priede pateikiami 
išsamesni veiklos rezultatų gerinimo sistemos, kurią Komisija gali iš dalies keisti, aspektai, 
taip užtikrinant reikiamą lankstumo mastą.

Pakeitimas 551
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 4 punktas gali būti iš dalies 
keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 
atsižvelgiant į patirtį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esminė nuostata, kuriai netaikoma deleguotųjų aktų tvarka.

Pakeitimas 552
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūros valdytojai gali imti 
atitinkamą mokestį už paskirstytą, tačiau 
nepanaudotą pajėgumą. Toks mokestis turi 
skatinti veiksmingai panaudoti pajėgumą. 
Jei dėl traukinio linijos, kuri turi būti 
paskirstyta sudarant metinį tvarkaraštį, 
kreipėsi daugiau nei vienas pareiškėjas, 
imamas rezervavimo mokestis.

Infrastruktūros valdytojai gali imti 
atitinkamą mokestį už paskirstytą, tačiau 
nepanaudotą pajėgumą. Toks mokestis turi 
skatinti veiksmingai panaudoti pajėgumą. 
Jei dėl sutampančių traukinio linijų, 
kurios turi būti paskirstytos sudarant 
metinį tvarkaraštį, kreipėsi du ar daugiau 
pareiškėjų, iš pareiškėjo, kuriam buvo 
skirta visa traukinio linija arba jos dalis, 
bet kurios jis nenaudojo, imamas 
rezervavimo mokestis.
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Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, jei dėl traukinio linijos kreipėsi daugiau pareiškėjų, rezervavimo mokestis turi 
būti imamas tik tada, kai traukinio linija paskirta pareiškėjui, bet jis jos nenaudoja.

Pakeitimas 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pareiškėjas ketina prašyti 
infrastruktūros pajėgumo, kad galėtų teikti 
tarptautines keleivių vežimo paslaugas, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje, jis apie tai 
praneša atitinkamiems infrastruktūros 
valdytojams ir reguliavimo institucijoms. 
Kad jie galėtų įvertinti, ar tarptautinės 
paslaugos tikslas yra vežti keleivius tarp 
stočių, esančių skirtingose valstybėse 
narėse ir koks potencialus ekonominis 
poveikis esamoms viešųjų paslaugų 
sutartims, reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad apie tai būtų informuojama 
kompetentinga valdžios institucija, kuri 
priskyrė geležinkelių keleivių vežimo tuo 
maršrutu paslaugą, apibrėžtą viešųjų 
paslaugų sutartyje, kitos atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos, 
turinčios teisę apriboti prieigą pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir geležinkelio įmonė, 
vykdanti viešųjų paslaugų sutartį šios 
tarptautinės keleivių vežimo paslaugos 
maršrute.

4. Kai pareiškėjas ketina prašyti 
infrastruktūros pajėgumo, kad galėtų teikti 
tarptautines ir (arba) nacionalines keleivių 
vežimo paslaugas, kaip apibrėžta 
2 straipsnyje, jis apie tai praneša 
atitinkamiems infrastruktūros valdytojams 
ir reguliavimo institucijoms. Kad jie galėtų 
įvertinti, koks potencialus ekonominis 
poveikis esamoms viešųjų paslaugų 
sutartims, reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad apie tai būtų informuojama 
kompetentinga valdžios institucija, kuri 
priskyrė geležinkelių keleivių vežimo tuo 
maršrutu paslaugą, apibrėžtą viešųjų 
paslaugų sutartyje, kitos atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos, 
turinčios teisę apriboti prieigą pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir geležinkelio įmonė, 
vykdanti viešųjų paslaugų sutartį šios 
tarptautinės ir (arba) nacionalines keleivių 
vežimo paslaugos maršrute.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į nacionalinių keleivių vežimo paslaugų rinkos atvėrimą 
konkurencijai.
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Pakeitimas 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojų, kurių sprendimai 
dėl pajėgumo paskirstymo turi įtakos 
kitiems infrastruktūros valdytojams, 
atstovai drauge tarptautiniu lygiu 
koordinuotų infrastruktūros pajėgumo 
paskirstymą arba paskirstytų visą 
atitinkamą infrastruktūros pajėgumą, 
nepažeidžiant konkrečių taisyklių, 
nustatytų Sąjungos teisės aktais dėl 
krovinio geležinkelių transporto tinklų. 
Prie šių procedūrų gali prisijungti trečiųjų 
šalių infrastruktūros valdytojų atitinkami 
atstovai.

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojų, kurių sprendimai 
dėl pajėgumo paskirstymo turi įtakos 
kitiems infrastruktūros valdytojams, 
atstovai drauge tarptautiniu lygiu 
koordinuotų infrastruktūros pajėgumo 
paskirstymą arba paskirstytų visą 
atitinkamą infrastruktūros pajėgumą, 
nepažeidžiant konkrečių taisyklių, 
nustatytų Sąjungos teisės aktais dėl 
krovinio geležinkelių transporto tinklų. Šie 
atstovai užtikrina, kad dalyvavimas 
bendradarbiaujant, veiklos metodai ir visi 
kiti svarbūs kriterijai, kuriais remiantis 
įvertinamas ir paskirstomas 
infrastruktūros pajėgumas, būtų vieši. 
Prie šių procedūrų gali prisijungti trečiųjų 
šalių infrastruktūros valdytojų atitinkami 
atstovai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į 40 straipsnio 1 dalį įtraukiama 40 straipsnio 4 dalis.

Pakeitimas 555
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 
bendradarbiaujančių reguliavimo 

2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 
bendradarbiaujančių reguliavimo 
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institucijų atstovai informuojami apie visus 
posėdžius, kuriuose rengiami bendrieji 
infrastruktūros paskirstymo principai ir 
tvarka, ir kviečiami juose dalyvauti 
stebėtojų teisėmis. Jei pajėgumui 
paskirstyti naudojamos informacinės 
sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo 
institucijos gauna pakankamai 
informacijos, kad galėtų vykdyti savo 
reguliavimo priežiūros užduotis pagal 
56 straipsnį.

institucijų atstovai informuojami apie visus 
posėdžius, kuriuose rengiami bendrieji 
infrastruktūros paskirstymo principai ir 
tvarka. Jei pajėgumui paskirstyti 
naudojamos informacinės sistemos, iš tokių 
sistemų reguliavimo institucijos gauna 
pakankamai informacijos, kad galėtų 
vykdyti savo reguliavimo priežiūros 
užduotis pagal 56 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme Komisijai ir reguliavimo institucijoms numatyta per daug galimybių 
kištis į infrastruktūros valdytojų asociacijų veiklą, todėl turėtų būti nubrėžta aiškesnė riba 
tarp reguliavimo institucijos su priežiūra ir (arba) stebėsena susijusio vaidmens ir verslo 
veiklos.

Pakeitimas 556
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 
bendradarbiaujančių reguliavimo 
institucijų atstovai informuojami apie visus 
posėdžius, kuriuose rengiami bendrieji
infrastruktūros paskirstymo principai ir 
tvarka, ir kviečiami juose dalyvauti 
stebėtojų teisėmis. Jei pajėgumui 
paskirstyti naudojamos informacinės 
sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo 
institucijos gauna pakankamai 
informacijos, kad galėtų vykdyti savo 
reguliavimo priežiūros užduotis pagal 
56 straipsnį.

2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 
bendradarbiaujančių reguliavimo 
institucijų atstovai informuojami apie 
bendruosius infrastruktūros paskirstymo 
principus ir tvarką. Jei pajėgumui 
paskirstyti naudojamos informacinės 
sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo 
institucijos gauna pakankamai 
informacijos, kad galėtų vykdyti savo 
reguliavimo priežiūros užduotis pagal 
56 straipsnį.

Or. fr
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Pagrindimas

Europos Sąjungoje taikoma teisės sistema leidžia kompanijoms laisvai organizuoti savo 
veiklą, jos neprivalo kviesti stebėtojų. Komisija ir reguliavimo institucijos yra informuojamos 
apie kompanijų priimamus sprendimus.

Pakeitimas 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 
bendradarbiaujančių reguliavimo 
institucijų atstovai informuojami apie visus 
posėdžius, kuriuose rengiami bendrieji 
infrastruktūros paskirstymo principai ir 
tvarka, ir kviečiami juose dalyvauti 
stebėtojų teisėmis. Jei pajėgumui 
paskirstyti naudojamos informacinės 
sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo 
institucijos gauna pakankamai 
informacijos, kad galėtų vykdyti savo 
reguliavimo priežiūros užduotis pagal 
56 straipsnį.

2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 
bendradarbiaujančių reguliavimo 
institucijų atstovai informuojami apie tai, 
kaip rengiami bendrieji infrastruktūros 
paskirstymo principai ir tvarka. Jei 
pajėgumui paskirstyti naudojamos 
informacinės sistemos, iš tokių sistemų 
reguliavimo institucijos gauna pakankamai 
informacijos, kad galėtų vykdyti savo 
reguliavimo priežiūros užduotis pagal 
56 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Komisija ir reguliavimo institucijos turi būti gerai informuotos, bet joms nereikia dalyvauti 
rengiant verslo sprendimus.

Pakeitimas 558
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 
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bendradarbiaujančių reguliavimo 
institucijų atstovai informuojami apie visus 
posėdžius, kuriuose rengiami bendrieji 
infrastruktūros paskirstymo principai ir 
tvarka, ir kviečiami juose dalyvauti 
stebėtojų teisėmis. Jei pajėgumui 
paskirstyti naudojamos informacinės 
sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo 
institucijos gauna pakankamai 
informacijos, kad galėtų vykdyti savo 
reguliavimo priežiūros užduotis pagal 
56 straipsnį.

bendradarbiaujančių reguliavimo 
institucijų atstovai informuojami apie visus 
posėdžius, kuriuose rengiami bendrieji 
infrastruktūros paskirstymo principai ir 
tvarka. Jei pajėgumui paskirstyti 
naudojamos informacinės sistemos, iš tokių 
sistemų reguliavimo institucijos gauna 
pakankamai informacijos, kad galėtų 
vykdyti savo reguliavimo priežiūros 
užduotis pagal 56 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija ir reguliavimo institucijos atlieka kitas funkcijas, t. y. kontroliuoja, 
sprendžia ginčus ir taiko sankcijas; kita vertus, strateginiai sprendimai, t. y. konkuruoti su 
kitais, visiškai atitinka šios Direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 559
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir pagal 57 straipsnį 
bendradarbiaujančių reguliavimo 
institucijų atstovai informuojami apie 
visus posėdžius, kuriuose rengiami 
bendrieji infrastruktūros paskirstymo 
principai ir tvarka, ir kviečiami juose 
dalyvauti stebėtojų teisėmis. Jei pajėgumui 
paskirstyti naudojamos informacinės 
sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo 
institucijos gauna pakankamai 
informacijos, kad galėtų vykdyti savo 
reguliavimo priežiūros užduotis pagal 
56 straipsnį.

2. Komisija informuojama apie visus 
posėdžius, kuriuose rengiami bendrieji 
infrastruktūros paskirstymo principai ir 
tvarka, ir kviečiama juose dalyvauti 
stebėtojos teisėmis. Jei pajėgumui 
paskirstyti naudojamos informacinės 
sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo 
institucijos gauna pakankamai 
informacijos, kad galėtų vykdyti savo 
reguliavimo priežiūros užduotis pagal 
56 straipsnį.

Or. es
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Pakeitimas 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Posėdžiuose arba atliekant kitus 
veiksmus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas 
paskirstyti infrastruktūros pajėgumus 
vežimo geležinkeliais paslaugoms teikti 
kertant kelis infrastruktūros tinklus, 
sprendimus priima tik infrastruktūros 
valdytojų atstovai.

3. Posėdžiuose arba atliekant kitus 
veiksmus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas 
paskirstyti infrastruktūros pajėgumus 
vežimo geležinkeliais paslaugoms teikti 
kertant kelis infrastruktūros tinklus, 
sprendimus priima infrastruktūros 
valdytojų atstovai. Jei tarp infrastruktūrų 
valdytojų atstovų kyla rimtų nesutarimų, 
57 straipsnyje nurodytos reguliavimo 
institucijos gali įsikišti arbitražo tikslams.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu numatoma galimybė reguliavimo institucijoms įsikišti arbitražo tikslams, jei 
tarp infrastruktūros valdytojų kyla rimtų nesutarimų.

Pakeitimas 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 1 dalyje minėto 
bendradarbiavimo dalyviai užtikrina, kad 
dalyvavimas bendradarbiaujant, veiklos 
metodai ir visi kiti svarbūs kriterijai, 
kuriais remiantis įvertinamas ir 
paskirstomas infrastruktūros pajėgumas, 
būtų vieši.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ši dalis perkeliama į 40 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 562
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, 
infrastruktūros valdytojai 
bendradarbiaudami įvertina tarptautinių
traukinio linijų poreikį, o prireikus gali 
siūlyti ir nustatyti tarptautines traukinio 
linijas, kad palengvintų vežimą prekiniais 
traukiniais, kuriam taikomas 48 straipsnyje 
nurodytas ad hoc prašymas.

Kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, 
infrastruktūros valdytojai 
bendradarbiaudami įvertina tarptautinių
traukinio linijų poreikį, o prireikus gali 
siūlyti ir nustatyti tarptautines traukinio 
linijas, kad palengvintų vežimą prekiniais 
traukiniais, kuriam taikomas 48 straipsnyje 
nurodytas ad hoc prašymas. 
Bendradarbiaujant turi būti nustatyti 
mechanizmai, kad būtų galima išlaikyti ne 
ilgesnį negu penkių darbo dienų atsakymo 
pateikimo terminą gavus prašymą teikti 
tarptautines geležinkelio paslaugas.

Or. es

Pagrindimas

Neaišku, ar šiuo atveju išlaikomas 48 straipsnyje nurodytas penkių darbo dienų atsakymo 
pateikimo terminas.

Pakeitimas 563
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės gali nustatyti 
skirtingas taisykles tinklams, 
technologiniu požiūriu atskirtiems nuo 
pagrindinių ES geležinkelių tinklo, jei 
reikalingas konkretus bendradarbiavimas 
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dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų 
paskirstymo geležinkelių eismui iš 
trečiųjų šalių ir į jas.

Or. en

Pakeitimas 564
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės gali nustatyti 
skirtingas taisykles tinklams, 
technologiniu požiūriu atskirtiems nuo 
pagrindinių ES geležinkelių tinklo, jei 
reikalingas konkretus bendradarbiavimas 
dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų 
paskirstymo geležinkelių eismui iš 
trečiųjų šalių ir į jas.

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumų paskirstymo ir koordinavimo su trečiosiomis šalimis atveju atitinkamoms 
valstybėms narėms – t. y. Baltijos šalims – turi būti suteikta teisė nustatyti konkrečias 
taisykles, taikomas geležinkelių eismui į trečiąsias šalis ir iš jų.

Pakeitimas 565
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Infrastruktūros pajėgumo paraiškas gali 
pateikti šioje direktyvoje apibrėžti
pareiškėjai.

1. Infrastruktūros pajėgumo paraiškas gali 
pateikti pareiškėjai. Kad galėtų naudotis 
šiais infrastruktūros pajėgumais 
konkurencingo krovinių vežimo Europos 
geležinkelių tinkle pareiškėjai skiria 
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geležinkelio įmonę, kuri sudaro sutartį su 
infrastruktūros valdytoju, kaip nustatyta 
28 straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime laikomasi formuluotės, naudojamos Reglamente 913/2010 dėl konkurencingo 
krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo, formuluotė raikoma šiam tinklui ir nesiekiama 
išplėsti principo taikymo lauko.

Pakeitimas 566
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų nurodyti išsamūs 
2 dalies taikymo kriterijai. Šios 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad 
direktyva būtų įgyvendinta vienodomis 
sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų 
forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tai yra pernelyg didelis Komisijos kišimasis į nacionalinius geležinkelių sektorius.

Pakeitimas 567
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2010 m. sausio 1 d. pirminis pamatinis 
susitarimas gali būti sudaromas penkių 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. pirminis pamatinis 
susitarimas gali būti sudaromas penkių 
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metų laikotarpiui ir atnaujinamas vieną 
kartą remiantis pajėgumo, kuriuo paslaugas 
teikiantis pareiškėjas naudojosi iki 2010 m. 
sausio 1 d., ypatumais, kad būtų atsižvelgta 
į specializuotas investicijas arba 
komercines sutartis. 55 straipsnyje 
nurodyta reguliavimo institucija yra 
atsakinga už leidimo tokiam susitarimui 
įsigalioti suteikimą.

metų laikotarpiui ir atnaujinamas vieną 
kartą remiantis pajėgumo, kuriuo paslaugas 
teikiantis pareiškėjas naudojosi iki 2010 m. 
sausio 1 d., ypatumais, kad būtų atsižvelgta 
į specializuotas investicijas arba 
komercines sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybė narė gali informuoti ir konsultuotis su reguliavimo institucija dėl bendro susitarimo, 
sudaryto tarp infrastruktūros valdytojo ir pareiškėjo, jei ji nori tai padaryti, pagal šio 
straipsnio 1 dalį, tačiau reguliavimo institucija negali suteikti leidimo tokiam susitarimui 
įsigalioti, nebent yra pateiktas konkretus kitų pareiškėjų skundas ir kyla ginčas.

Pakeitimas 568
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūros valdytojas laikosi IX priede 
pateikto pajėgumo paskirstymo grafiko.

Infrastruktūros valdytojas laikosi IX priede 
pateikto pajėgumo paskirstymo grafiko.
Valstybės narės gali priimti skirtingus 
tvarkaraščius dėl infrastruktūros 
pajėgumų paskirstymo tinklams, 
technologiniu požiūriu atskirtiems nuo 
pagrindinio ES geležinkelių tinklo, 
siekdamos užtikrinti veiklos koordinavimą 
su trečiųjų šalių geležinkelių tinklais.

Or. en

Pakeitimas 569
Gilles Pargneaux

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

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tai yra pernelyg didelis Komisijos kišimasis į nacionalinius geležinkelių sektorius.

Pakeitimas 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX 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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pradėdami konsultacijas dėl 
tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto, 
infrastruktūros valdytojai su kitais 
atitinkamais infrastruktūros valdytojais 
susitaria, kurios tarptautinės traukinio 
linijos turi būti įtrauktos į tarnybinį 
traukinių tvarkaraštį. Korekcijos gali būti 
daromos tik tada, kai iš tikrųjų to reikia.

2. Prieš pradėdami konsultacijas dėl 
tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto, 
infrastruktūros valdytojai su kitais 
atitinkamais infrastruktūros valdytojais 
susitaria, kurios tarptautinės traukinio 
linijos turi būti įtrauktos į tarnybinį 
traukinių tvarkaraštį. Korekcijos gali būti 
daromos tik tada, kai iš tikrųjų to reikia, ir 
turi būti tinkamai pagrįstos.

Or. es

Pagrindimas

Taip užtikrinamas didesnis valdymo skaidrumas.

Pakeitimas 572
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Skirti daugiau negu vieno tinklo 
infrastruktūros pajėgumo pareiškėjai prašo
pateikdami paraišką vienam infrastruktūros 
valdytojui. Tuomet minėtam 
infrastruktūros valdytojui leidžiama veikti 
pareiškėjo vardu ir kitų atitinkamų 
infrastruktūros valdytojų prašyti 
infrastruktūros pajėgumo.

4. Skirti daugiau negu vieno tinklo 
infrastruktūros pajėgumo pareiškėjai gali 
prašyti pateikdami paraišką vienam 
infrastruktūros valdytojui. Tuomet 
minėtam infrastruktūros valdytojui 
leidžiama veikti pareiškėjo vardu ir kitų 
atitinkamų infrastruktūros valdytojų prašyti 
infrastruktūros pajėgumo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išlaikyti suderinamumą su neseniai priimtu Transporto koridorių reglamentu, pagal 
kurį pareiškėjai neprivalo prašyti tik vieno infrastruktūros valdytojo skirti pajėgumų.
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Pakeitimas 573
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 4 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavęs prašymą, infrastruktūros 
valdytojas per pagrįstą laikotarpį ir 46 
straipsnyje nurodytam derinimo procesui 
tinkamu laiku nemokamai raštu pateikia 
apsvarstyti šią informaciją:

4. Gavęs prašymą, infrastruktūros 
valdytojas per ne ilgesnį negu vieno 
mėnesio nuo linijų paskyrimo laikotarpį ir 
46 straipsnyje nurodytam derinimo 
procesui tinkamu laiku nemokamai raštu 
pateikia apsvarstyti šią informaciją:

Or. es

Pagrindimas

Nustačius tokius kriterijus kaip „pagrįstas terminas“ gali atsirasti teisinis netikrumas; dėl šio 
termino silpnėja a–e punktuose nustatyti saugumo ir skaidrumo kriterijai. Todėl būtina 
nustatyti aiškius terminus.

Pakeitimas 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei kyla su infrastruktūros pajėgumo 
paskirstymu susiję ginčai, siekiant tokius 
ginčus skubiai išspręsti, nepažeidžiant 
galiojančių apeliacinių procedūrų ir 
56 straipsnio, parengiama ginčų sprendimo 
tvarka. Ši tvarka paskelbiama tinklo 
nuostatuose. Jei taikoma tokia tvarka, 
sprendimas priimamas per 10 darbo dienų.

6. Jei kyla su infrastruktūros pajėgumo 
paskirstymu susiję ginčai, siekiant tokius 
ginčus skubiai išspręsti, nepažeidžiant 
galiojančių apeliacinių procedūrų ir šios 
direktyvos nuostatų, parengiama ginčų 
sprendimo tvarka. Ši tvarka paskelbiama 
tinklo nuostatuose. Jei taikoma tokia 
tvarka, sprendimas priimamas per 10 darbo 
dienų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į visas direktyvos nuostatas.
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Pakeitimas 575
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos garantuoti tinkamų transporto 
paslaugų plėtrą pagal šias nuostatas, o ypač 
įvykdyti viešųjų paslaugų reikalavimus 
arba skatinti krovinių vežimo 
geležinkeliais plėtrą, valstybės narės gali 
nediskriminuojančiomis sąlygomis imtis 
visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog 
skirstant infrastruktūros pajėgumą tokioms 
paslaugoms būtų suteikta pirmumo teisė.

Siekdamos garantuoti tinkamų transporto 
paslaugų plėtrą pagal šias nuostatas, o ypač 
įvykdyti viešųjų paslaugų reikalavimus 
arba skatinti krovinių vežimo 
geležinkeliais, ypač tarptautinio vežimo,
plėtrą, valstybės narės gali 
nediskriminuojančiomis sąlygomis imtis 
visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog 
skirstant infrastruktūros pajėgumą tokioms 
paslaugoms būtų suteikta pirmumo teisė.

Or. es

Pagrindimas

Jeigu norime skatinti naudotis geležinkeliais Europos lygmeniu, turime siekti, kad pirmenybė 
būtų teikiama tarptautinio geležinkelių transporto paslaugoms.

Pakeitimas 576
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant pirmumo teisės skyrimo 
kriterijus, deramai atsižvelgiama į krovinių 
vežimo paslaugų, ypač tarptautinio 
krovinių vežimo paslaugų, svarbą.

5. Taikant pirmumo teisės skyrimo 
kriterijus, atsižvelgiama į krovinių vežimo 
paslaugas, ypač tarptautinio krovinių 
vežimo paslaugas.

Or. es

Pagrindimas

Posakis „deramai atsižvelgiama“ gana bendras ir neaiškus; jeigu Komisija ketina skatinti 
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krovinių vežimą geležinkeliais, ypač tarptautinį krovinių vežimą, turi aiškiai tai nurodyti.

Pakeitimas 577
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per šešis mėnesius nuo pajėgumo 
analizės atlikimo infrastruktūros valdytojas 
parengia pajėgumo didinimo planą.

1. Gavęs pajėgumo analizę infrastruktūros 
valdytojas parengia pajėgumo didinimo 
planą.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas didesnis lankstumas ir galimybė imtis veiksmų nedelsiant – dėl to 
paslaugos, kurias ketinama teikti, gali būti geresnės.

Pakeitimas 578
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė minėtą planą gali turėti iš 
anksto patvirtinti. 55 straipsnyje nurodyta 
reguliavimo institucija gali pateikti 
nuomonę, ar plane numatyti veiksmai 
tinkami.

Valstybė narė minėtą planą gali turėti iš 
anksto patvirtinti.

Or. nl

Pakeitimas 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)



PE467.167v01-00 72/159 AM\870643LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei transeuropinis tinklas ar jo linija, 
turinti didelės įtakos vienam ar keliems 
transeuropiniams tinklams, yra 
perpildyta, 57 straipsnyje nurodytos 
reguliavimo institucijos gali pateikti 
nuomonę apie šio plano veiksmų 
pagrįstumą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama galimybė konsultuotis su reguliavimo institucijomis kai vienas ar 
keli transeuropiniai tinklai yra labai perpildyti.

Pakeitimas 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypač jei infrastruktūra perpildyta, 
infrastruktūros valdytojas turi reikalauti, 
kad būtų atsisakyta tokios traukinio linijos, 
kuri bent jau per mėnesį buvo naudojama
mažiau negu tinklo nuostatuose nustatyta 
ribinė norma, nebent ta linija buvo 
nenaudojama ne dėl ekonominių 
priežasčių, kurių operatorius negalėjo 
kontroliuoti.

2. Ypač jei infrastruktūra perpildyta, 
infrastruktūros valdytojas turi reikalauti, 
kad būtų atsisakyta tokių traukinio linijų, 
kurios bent jau per mėnesį buvo 
naudojamos mažiau negu tinklo 
nuostatuose nustatyta ribinė norma, nebent 
tos linijos buvo nenaudojamos ne dėl 
ekonominių priežasčių, kurių operatorius 
negalėjo kontroliuoti. Pirmiausia 
infrastruktūros valdytojas turi 
pasikonsultuoti su geležinkelio įmone, kad 
sužinotų, ar šiomis linijomis nedaug 
naudojamasi.

Or. fr

Pakeitimas 581
Izaskun Bilbao Barandica



AM\870643LT.doc 73/159 PE467.167v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Infrastruktūros valdytojas laiku
informuoja suinteresuotąsias šalis apie 
neplaninės techninės priežiūros darbą.

3. Infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip 
prieš savaitę informuoja suinteresuotąsias 
šalis apie neplaninės techninės priežiūros 
darbą.

Or. es

Pagrindimas

Atrodo logiška informuoti suinteresuotąsias šalis apie tai, kada prasidės techninės priežiūros 
darbai, nors jie ir neplaniniai, kad būtų galima atlikti būtinus parengiamuosius darbus.

Pakeitimas 582
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Infrastruktūros valdytojai naudojasi 
protokolais, skirtais nelaimingų atsitikimų 
arba technikos gedimo atvejams.

Or. es

Pagrindimas

Infrastruktūros valdytojai turėtų naudotis nustatytais protokolais, skirtais nelaimingų 
atsitikimų arba technikos gedimo atvejams. Šie protokolai padėtų veiksmingiau ir greičiau 
parengti nenumatytų atvejų planus ir turėtų būti platinami visiems infrastruktūros 
valdytojams kaip geroji patirtis.

Pakeitimas 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali pareikalauti, kad 
geležinkelio įmonės stebėtų ir 
kontroliuotų kaip jos pačios atitinka 
saugos normas ir taisykles.

3. Išskyrus force majeure atvejus, 
įskaitant skubius ir saugumo sumetimais 
būtinus darbus, pagal šį straipsnį krovinių 
vežimui skirta traukinių linija negali būti 
panaikinta likus mažiau nei dviem
mėnesiams iki jai numatyto laiko 
tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje, 
jeigu atitinkamas pareiškėjas nepritaria 
tokiam panaikinimui. Tokiu atveju 
atitinkamas infrastruktūros valdytojas 
deda pastangas pasiūlyti pareiškėjui 
lygiavertės kokybės ir patikimumo 
traukinių liniją; pareiškėjas turi teisę su 
pasiūlymu sutikti arba nesutikti. Jei 
pasiūlymo atsisakoma, jam turi būti bent 
jau grąžinamas paslaugos mokestis.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu numatoma, kad panaikinus liniją, išskyrus nenugalimos jėgos atvejį, reikia 
ieškoti bent jau alternatyvių išeičių ar grąžinti mokestį. Šiuo pakeitimu pakartojama ir 
papildoma į Reglamentą (ES) Nr. 913/2010 dėl krovinių vežimo geležinkeliais, įtraukta 
formuluotė.

Pakeitimas 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucija Reguliavimo institucijos

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų vartoti daugiskaitą, nes šis skyrius skirtas aptarti nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms, susijungusioms į tinklą.
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Pakeitimas 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucija Nacionalinės reguliavimo institucijos

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas 55 straipsnio pavadinimas atsižvelgiant į 57 straipsnio 
pakeitimus.

Pakeitimas 586
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia 
nacionalinę geležinkelių sektoriaus 
reguliavimo instituciją. Ši institucija yra 
savarankiška institucija, kuri organizavimo, 
funkcijų, hierarchijos ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu teisiškai atskira ir 
nepriklausoma nuo kitų valdžios 
institucijų. Savo organizacija, sprendimų 
dėl finansavimo priėmimu, teisine struktūra 
ir sprendimų priėmimu ji taip pat yra 
nepriklausoma nuo jokio infrastruktūros 
valdytojo, mokesčius imančios įstaigos, 
pajėgumus paskirstančios įstaigos ar 
pareiškėjo. Be to, jos veikla nepriklauso 
nuo jokios kompetentingos valdžios 
institucijos, dalyvaujančios viešųjų 
paslaugų sutarčių sudaryme. 

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia 
nacionalinę geležinkelių sektoriaus 
reguliavimo instituciją. Ši institucija yra 
savarankiška institucija, kuri organizavimo,
funkcijų, hierarchijos ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu teisiškai atskira ir 
nepriklausoma nuo kitų valdžios 
institucijų. Savo organizacija, sprendimų 
dėl finansavimo priėmimu, teisine struktūra 
ir sprendimų priėmimu ji taip pat yra 
nepriklausoma nuo jokio infrastruktūros 
valdytojo, mokesčius imančios įstaigos, 
pajėgumus paskirstančios įstaigos ar 
pareiškėjo. Be to, jos veikla nepriklauso 
nuo jokios kompetentingos valdžios 
institucijos, dalyvaujančios viešųjų 
paslaugų sutarčių sudaryme. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi turėti būtinus 
administracinius pajėgumus, t. y. 
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darbuotojų ir išteklių, kurių reikia jai 
pagal 56 straipsnį pavestoms užduotims 
vykdyti. Reikalingas darbuotojų skaičius 
turi būti tiesiogiai susijęs su rinkos 
poreikiais ir atitinkamai keistis.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos nepriklausomumas, ištekliai ir personalas – pagrindinės šio organo 
veiklos ir gebėjimo išnagrinėti skundus prielaidos. Reikalingas darbuotojų skaičius turi būti 
tiesiogiai susijęs su rinkos poreikiais ir atitinkamai keistis.

Pakeitimas 587
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia 
nacionalinę geležinkelių sektoriaus 
reguliavimo instituciją. Ši institucija yra 
savarankiška institucija, kuri organizavimo, 
funkcijų, hierarchijos ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu teisiškai atskira ir 
nepriklausoma nuo kitų valdžios 
institucijų. Savo organizacija, sprendimų 
dėl finansavimo priėmimu, teisine struktūra 
ir sprendimų priėmimu ji taip pat yra
nepriklausoma nuo jokio infrastruktūros 
valdytojo, mokesčius imančios įstaigos,
pajėgumus paskirstančios įstaigos ar 
pareiškėjo. Be to, jos veikla nepriklauso 
nuo jokios kompetentingos valdžios 
institucijos, dalyvaujančios viešųjų 
paslaugų sutarčių sudaryme.

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia 
nacionalinę geležinkelių sektoriaus 
reguliavimo instituciją. Ši institucija yra 
savarankiška institucija, kuri organizavimo, 
funkcijų, hierarchijos ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu teisiškai atskira ir 
nepriklausoma nuo kitų valdžios 
institucijų. Savo organizacija, sprendimų 
dėl finansavimo priėmimu, teisine struktūra 
ir sprendimų priėmimu ji taip pat yra
nepriklausoma nuo jokio infrastruktūros 
valdytojo, mokesčius imančios įstaigos, 
pajėgumus paskirstančios įstaigos ar 
pareiškėjo. Be to, jos veikla nepriklauso 
nuo jokios kompetentingos valdžios 
institucijos, dalyvaujančios viešųjų 
paslaugų sutarčių sudaryme. Reguliavimo 
institucija turi organizacinių pajėgumų, 
reikalingų tinkamai vykdyti užduotis, jai 
skirtas pagal 56 straipsnį.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiame pakeitime pakartojamos jau minėtos nuostatos dėl reguliavimo institucijos vaidmens 
įgyvendinant bendrus interesus tenkinančias paslaugas.

Pakeitimas 588
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kiekviena valstybė narė įsteigia 
nacionalinę geležinkelių 
sektoriaus reguliavimo instituciją. Ši 
institucija yra savarankiška institucija, kuri 
organizavimo, funkcijų, hierarchijos ir 
sprendimų priėmimo atžvilgiu teisiškai 
atskira ir nepriklausoma nuo kitų valdžios 
institucijų. Savo organizacija, sprendimų 
dėl finansavimo priėmimu, teisine struktūra 
ir sprendimų priėmimu ji taip pat 
yra nepriklausoma nuo jokio 
infrastruktūros valdytojo, mokesčius 
imančios įstaigos, pajėgumus 
paskirstančios įstaigos ar pareiškėjo. 1 Be 
to, jos veikla nepriklauso nuo jokios 
kompetentingos valdžios institucijos, 
dalyvaujančios viešųjų paslaugų sutarčių 
sudaryme.

(1) Kiekviena valstybė narė įsteigia 
nacionalinę geležinkelių 
sektoriaus reguliavimo instituciją. Ši 
institucija yra savarankiška institucija, kuri 
organizavimo, funkcijų, hierarchijos ir 
sprendimų priėmimo atžvilgiu teisiškai 
atskira ir nepriklausoma nuo kitų valdžios 
institucijų. Savo organizacija, sprendimų 
dėl finansavimo priėmimu, teisine struktūra 
ir sprendimų priėmimu ji taip pat 
yra nepriklausoma nuo jokio 
infrastruktūros valdytojo, mokesčius 
imančios įstaigos, pajėgumus 
paskirstančios įstaigos ar pareiškėjo. 1 Be 
to, jos veikla nepriklauso nuo jokios 
kompetentingos valdžios institucijos, 
dalyvaujančios viešųjų paslaugų sutarčių 
sudaryme. Reguliavimo institucija turi jai 
pagal 56 straipsnį pavestoms pareigoms 
vykdyti reikalingą personalą ir 
materialinę bazę.

Or. de

Pagrindimas

Kad galėtų atlikti savo pareigas ir efektyviai dirbti, reguliavimo institucija turi turėti 
reikalingą personalą ir materialinę bazę.

Pakeitimas 589
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia 
nacionalinę geležinkelių sektoriaus 
reguliavimo instituciją. Ši institucija yra 
savarankiška institucija, kuri organizavimo, 
funkcijų, hierarchijos ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu teisiškai atskira ir 
nepriklausoma nuo kitų valdžios 
institucijų. Savo organizacija, sprendimų 
dėl finansavimo priėmimu, teisine 
struktūra ir sprendimų priėmimu ji taip pat 
yra nepriklausoma nuo jokio 
infrastruktūros valdytojo, mokesčius 
imančios įstaigos, pajėgumus 
paskirstančios įstaigos ar pareiškėjo. Be to, 
jos veikla nepriklauso nuo jokios 
kompetentingos valdžios institucijos, 
dalyvaujančios viešųjų paslaugų sutarčių 
sudaryme.

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia 
nacionalinę geležinkelių sektoriaus 
reguliavimo instituciją. Ši institucija yra 
savarankiška institucija, kuri organizavimo, 
funkcijų, hierarchijos ir sprendimų 
priėmimo atžvilgiu teisiškai atskira ir 
nepriklausoma nuo kitų valdžios 
institucijų. Savo organizacija ir 
finansavimu, teisine struktūra ir sprendimų 
priėmimu ji taip pat yra nepriklausoma nuo 
jokio infrastruktūros valdytojo, mokesčius 
imančios įstaigos, pajėgumus
paskirstančios įstaigos ar pareiškėjo. Be to, 
jos veikla nepriklauso nuo jokios 
kompetentingos valdžios institucijos, 
dalyvaujančios viešųjų paslaugų sutarčių 
sudaryme.

Or. en

Pakeitimas 590
Werner Kuhn

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
vieną mėnesį nuo tada, kai gavo visą 
informaciją, imtis veiksmų situacijai 
ištaisyti. Jeigu pateikiamas skundas dėl 
atsisakymo skirti infrastruktūros 
pajėgumo arba dėl sąlygų, kuriomis buvo 
pasiūlyta skirti pajėgumą, reguliavimo 
institucija arba patvirtina, kad 
infrastruktūros valdytojo sprendimas turi 
likti nepakeistas, arba pareikalauja, kad 
tas sprendimas būtų pakeistas pagal jos 
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pateiktus nurodymus.

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 591
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba 
paskiriami kompetentingo parlamento
pagal aiškias nepriklausomumo 
užtikrinimo taisykles skiriami nustatytos 
trukmės kadencijai, kuri gali būti 
pratęsiama. Jie renkami iš asmenų, kurie 
trejus metus iki jų paskyrimo ir eidami 
savo pareigas tiesiogiai arba netiesiogiai 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama prisitaikyti prie kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų struktūros. 
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Pakeitimas 592
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. fr

Pagrindimas

Neverta svarstyti sąvokų klausimo, nes jas nustato pačios valstybės narės.

Pakeitimas 593
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
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renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

turi veikti visiškai nepriklausomai nuo 
geležinkelių sektoriaus rinkos interesų ir 
jiems neturi daryti įtakos vyriausybių ir 
privačiųjų ar viešųjų įmonių nurodymai. 
Pasibaigus kadencijai, šie asmenys per 
pagrįstą laikotarpį nedirba, neturi jokių 
pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pirmininkas ir valdyba turi 
visus įgaliojimus priimti sprendimus dėl 
reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas reguliavimo institucijų darbuotojų nepriklausomumas. Tačiau dėl 
pernelyg griežtų taisyklių, pavyzdžiui, trys metai prieš ir po kadencijos, kai kandidatai į 
pareigas negali turėti ryšių su geležinkelių sektoriumi, kai kurios valstybės narės negalės 
rasti patyrusių ir šioms pareigoms pakankamą išsilavinimą turinčių kandidatų.

Pakeitimas 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
neatšaukiamai kadencijai, kuri gali būti 
pratęsiama, juos skiria nacionaliniai 
parlamentai, teismai ir (arba) 
administraciniai teismai, taip pat 
nacionalinės konsultacinės tarybos. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
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turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

Or. fr

Pakeitimas 595
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

(3) Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami ir nacionalinio 
parlamento patvirtinami nustatytos 
trukmės kadencijai, kuri gali būti 
pratęsiama. Jie renkami iš asmenų, kurie 
trejus metus iki jų paskyrimo ir eidami 
savo pareigas tiesiogiai arba netiesiogiai 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

Or. de

Pagrindimas

Sprendimai dėl reguliavimo institucijos pirmininko ir valdybos geležinkelių sektoriui yra 
svarbūs politiniai sprendimai, kuriuos turėtų patvirtinti nacionalinis parlamentas, siekiant 
užtikrinti kuo didesnį teisėtumą.
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Pakeitimas 596
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo. 

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba 
paskiriami nacionalinio parlamento pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie pagrįstą
laikotarpį iki jų paskyrimo ir eidami savo 
pareigas tiesiogiai arba netiesiogiai 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose ir jų kadencijos metu tai 
aiškiai nurodo atitinkamoje interesų 
deklaracijoje. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys pagrįstą laikotarpį nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pirmininkas ir valdyba turi 
visus įgaliojimus priimti sprendimus dėl 
reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo pagal nacionalinius 
teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės prisiima atsakomybę per savo nacionalinį parlamentą, kuris bus įpareigotas 
perkelti šios direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę ir paskirti reguliavimo institucijos 
pirmininką ir valdybą, kurios narių turi būti reikalaujama pasirašyti atitinkamas interesų 
deklaracijas, kuriose būtų nurodyta, jog jie neturi jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamuose geležinkelių sektoriaus subjektuose.

Pakeitimas 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininką ir valdybą pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiria kompetentinga tai 
valstybei institucija nustatytos trukmės 
kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

Or. pl

Pagrindimas

Reikia užtikrinti laisvę nurodyti instituciją, kuri turi skirti geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininką ir valdybą, kad nebūtų pažeistas subsidiarumo principas. Daugelyje 
valstybių reguliavimo institucijos yra vyriausybės administravimo įstaigos ir dėl to jų negali 
skirti, pvz.,  parlamentas.

Pakeitimas 598
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles skiriami nustatytos trukmės 

3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo 
institucijos pirmininkas ir valdyba pagal 
aiškias nepriklausomumo užtikrinimo 
taisykles kompetentingų institucijų 
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kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie 
renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki 
jų paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

skiriami nustatytos trukmės kadencijai, 
kuri gali būti pratęsiama. Jie renkami iš 
asmenų, kurie trejus metus iki jų 
paskyrimo ir eidami savo pareigas 
tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi 
jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių 
reguliuojamosiose įmonėse arba 
subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie 
asmenys ne mažiau kaip trejus metus 
nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba 
verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse 
arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba 
turi visus įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl reguliavimo institucijos personalo 
priėmimo ir valdymo.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgiama į kiekvienos šalies ir kiekvieno regiono įvairių sričių institucijų veiklą.

Pakeitimas 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos funkcijos Nacionalinių reguliavimo institucijų
funkcijos

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas 56 straipsnio pavadinimas.

Pakeitimas 600
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies įžanga
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 46 straipsnio 6 dalies, 
pareiškėjas turi teisę skųstis reguliavimo 
institucijai, jeigu mano, kad su juo buvo 
neteisingai pasielgta, jis buvo 
diskriminuojamas arba kaip nors kitaip 
nukentėjo; svarbiausia pareiškėjas gali 
apskųsti infrastruktūros valdytojo arba 
atitinkamais atvejais geležinkelio įmonės 
arba geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriaus priimtus sprendimus dėl:

1. Nepažeidžiant 46 straipsnio 6 dalies, 
pareiškėjas turi teisę skųstis reguliavimo 
institucijai, jeigu mano, kad su juo buvo 
neteisingai pasielgta, jis buvo 
diskriminuojamas arba kaip nors kitaip 
nukentėjo dėl infrastruktūros valdytojo 
priimtų sprendimų; pareiškėjas gali 
apskųsti infrastruktūros valdytojo arba 
atitinkamais atvejais geležinkelio įmonės 
arba geležinkelių infrastruktūros objektų 
operatoriaus priimtus sprendimus ir su jais 
kilusius ginčus dėl:

Or. en

Pagrindimas

Pabrėžiama, kad teisė kreiptis į reguliavimo instituciją yra suteikiama, kai ginčas kyla dėl 
nesąžiningo ar diskriminuojamo sprendimo.

Pakeitimas 601
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą arba 
veikti savo iniciatyva ir per ne ilgesnį kaip 
dviejų savaičių laikotarpį imtis veiksmų 
situacijai ištaisyti. Jeigu pateikiamas 
skundas dėl atsisakymo skirti 
infrastruktūros pajėgumo arba dėl sąlygų, 
kuriomis buvo pasiūlyta skirti pajėgumą, 
reguliavimo institucija arba patvirtina, 
kad infrastruktūros valdytojo sprendimas 
turi likti nepakeistas, arba pareikalauja, 
kad tas sprendimas būtų pakeistas pagal 
jos pateiktus nurodymus.
Reguliavimo institucijoms, 
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nesilaikančioms savo įgaliojimų ir 
terminų, Europos Komisija taikys 
tikrinimo procedūrą, nurodytą 
63 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pertvarkomi straipsniai dėl reguliavimo institucijos, siekiant didesnio 
aiškumo. Jis apima 56 straipsnio 5.1 ir 5.2 dalis. Mes prašome iki 2 savaičių sutrumpinti 
reguliavimo institucijai sprendimui priimti reikalingą laikotarpį. Taip pat siūlome įvesti 
paskesnę procedūrą tuo atveju, jei reguliavimo institucija nesilaiko šio termino dėl išteklių, 
laiko stokos ir t. t. Geriausias būdas būtų kreiptis į Europos reguliavimo instituciją.

Pakeitimas 602
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurenciją geležinkelių paslaugų 
rinkose ir savo iniciatyva persvarstyti 1 
dalies a–g punktus, kad užkirstų kelią 
pareiškėjų diskriminacijai. Visų pirma ji 
tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra 
diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros 
valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, 
kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti 
pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms 
pareigoms atlikti turi reikiamą organizacinį 
pajėgumą.

2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurenciją geležinkelių paslaugų 
rinkose ir persvarstyti 1 dalies a–g punktus, 
kad užkirstų kelią pareiškėjų 
diskriminacijai. Visų pirma ji tikrina, ar 
tinklo nuostatuose nėra diskriminacinių 
sąlygų ir ar infrastruktūros valdytojui 
nesuteikta tokia veiksmų laisvė, kurią 
turėdamas jis galėtų diskriminuoti 
pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms 
pareigoms atlikti turi reikiamą organizacinį 
pajėgumą.

Or. fr

Pakeitimas 603
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurenciją geležinkelių paslaugų 
rinkose ir savo iniciatyva persvarstyti 1 
dalies a–g punktus, kad užkirstų kelią 
pareiškėjų diskriminacijai. Visų pirma ji 
tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra 
diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros 
valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, 
kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti 
pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms 
pareigoms atlikti turi reikiamą 
organizacinį pajėgumą.

(2) Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurenciją geležinkelių paslaugų 
rinkose ir savo iniciatyva persvarstyti 1 
dalies a–g punktus, kad užkirstų kelią 
pareiškėjų diskriminacijai. Visų pirma ji 
tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra 
diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros 
valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, 
kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti 
pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms 
pareigoms atlikti turi reikiamą personalą 
ir materialinę bazę.

Or. de

Pagrindimas

Kad galėtų atlikti savo pareigas ir efektyviai dirbti, reguliavimo institucija turi turėti 
reikalingą personalą ir materialinę bazę.

Pakeitimas 604
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurenciją geležinkelių paslaugų 
rinkose ir savo iniciatyva persvarstyti 1 
dalies a–g punktus, kad užkirstų kelią 
pareiškėjų diskriminacijai. Visų pirma ji 
tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra 
diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros
valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, 
kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti 
pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms 
pareigoms atlikti turi reikiamą organizacinį 
pajėgumą.

2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti padėtį geležinkelių paslaugų 
rinkose, kad užkirstų kelią pareiškėjų 
diskriminacijai. Be kita, ji tikrina, ar 
infrastruktūros valdytojas tinklo 
nuostatuose nenaudoja diskriminacinių 
sąlygų, kuriomis remdamasis jis galėtų 
diskriminuoti pareiškėjus. Reguliavimo 
institucija šioms pareigoms atlikti turi 
reikiamą organizacinį pajėgumą.

Or. en
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Pagrindimas

Galių išaiškinimas: padėties geležinkelių transporto rinkoje stebėsena yra platesnė ir 
tinkamesnė, nei apsiribojimas dėl konkurencingumo stebėsena, be to, tai naudingesnė 
prevencinė priemonė spręsti galimus ginčus. Kontrolės ir įsikišimo priemonės, kuriomis 
siekiama panaikinti diskriminacijos pasekmės, yra aiškus būdas spręsti ginčams dėl 
nesąžiningo elgesio: galimo nuostatų taikymo išaiškinimas nėra arbitro kompetencija.

Pakeitimas 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurenciją geležinkelių paslaugų 
rinkose ir savo iniciatyva persvarstyti 1 
dalies a–g punktus, kad užkirstų kelią 
pareiškėjų diskriminacijai. Visų pirma ji 
tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra 
diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros 
valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, 
kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti 
pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms 
pareigoms atlikti turi reikiamą
organizacinį pajėgumą.

2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurenciją geležinkelių paslaugų 
rinkose ir savo iniciatyva persvarstyti 1 
dalies a–g punktus, kad užkirstų kelią 
pareiškėjų diskriminacijai. Visų pirma ji 
tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra 
diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros 
valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, 
kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti 
pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms 
pareigoms atlikti turi organizacinį 
pajėgumą, pritaikytą atsižvelgiant į 
nacionalinio tinklo dydį, pervežimų mastą 
ir veiklą vykdančių operatorių skaičių.

Or. it

Pakeitimas 606
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota 
stebėti konkurenciją geležinkelių 
paslaugų rinkose ir savo iniciatyva 

2. Reguliavimo institucija, kai į jq 
kreipiamasi kaip nustatyta 1 dalyje,
tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra 
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persvarstyti 1 dalies a–g punktus, kad 
užkirstų kelią pareiškėjų diskriminacijai. 
Visų pirma ji tikrina, ar tinklo nuostatuose 
nėra diskriminacinių sąlygų ir ar 
infrastruktūros valdytojui nesuteikta tokia 
veiksmų laisvė, kurią turėdamas jis galėtų 
diskriminuoti pareiškėjus. Reguliavimo 
institucija šioms pareigoms atlikti turi 
reikiamą organizacinį pajėgumą.

diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros 
valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, 
kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti 
pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms 
pareigoms atlikti turi reikiamą organizacinį 
pajėgumą.

Or. nl

Pakeitimas 607
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojo nustatyti 
mokesčiai atitiktų IV skyriaus 2 skirsnį ir 
būtų nediskriminuojantys. Pareiškėjai ir 
infrastruktūros valdytojas dėl 
infrastruktūros mokesčių dydžio derėtis 
gali tik tuo atveju, jei tas derybas prižiūri 
reguliavimo institucija. Reguliavimo
institucija įsikiša, jeigu tos derybos gali 
neatitikti šio skyriaus reikalavimų.

3. Reguliavimo institucija užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojo nustatyti 
mokesčiai atitiktų IV skyriaus 2 skirsnį ir 
būtų nediskriminuojantys. Pareiškėjai ir 
infrastruktūros valdytojas dėl mokesčių 
dydžio derėtis gali tik tuo atveju, jei šie 
mokesčiai atitinka IV skyriaus2 punkto 
nuostatas. 1 dalyje numatytų veikėjų 
prašymu reguliavimo institucija įsikiša, 
jeigu tos derybos neatitinka šio skyriaus 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama stiprinti privalomą reguliavimo institucijos kaip arbitro funkciją: ji vykdo proceso 
stebėseną ir įsikiša, jei nesilaikoma nuostatų.

Pakeitimas 608
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojo nustatyti 
mokesčiai atitiktų IV skyriaus 2 skirsnį ir 
būtų nediskriminuojantys. Pareiškėjai ir 
infrastruktūros valdytojas dėl 
infrastruktūros mokesčių dydžio derėtis 
gali tik tuo atveju, jei tas derybas prižiūri 
reguliavimo institucija. Reguliavimo 
institucija įsikiša, jeigu tos derybos gali 
neatitikti šio skyriaus reikalavimų.

3. Reguliavimo institucija užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojo nustatyti 
mokesčiai atitiktų IV skyriaus 2 skirsnį ir 
būtų nediskriminuojantys.

Or. nl

Pagrindimas

Reguliavimo institucija tik stebi, neatlieka jokių valdymo veiksmų ir nedalyvauja kaip šalis 
derybose tarp infrastruktūros valdytojo ir geležinkelių įmonių. Vėliau ji gali atlikti tyrimą 
vienos iš suinteresuotųjų šalių prašymu.

Pakeitimas 609
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Laikydamasi 10 straipsnio 2 dalies 
nuostatų reguliavimo institucija nustato, 
ar paslaugos pagrindinis tikslas yra vežti 
keleivius tarp stočių, esančių skirtingose 
valstybėse narėse, ir laikydamasi 
11 straipsnio 2 dalies nuostatų nustato, ar 
yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties ekonominei pusiausvyrai, kai 
teikiamos paslaugos, numatytos pagal 
10 straipsnį, tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos, kurioms taikoma viena 
ar kelios viešųjų paslaugų sutartys.

Or. fr
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Pagrindimas

Įgaliojimas nustatyti, ar yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 
pusiausvyrai, suteikiamas reguliavimo institucijai pagal 11 straipsnį. Jis vėl įtraukiamas į šį 
straipsnį didesnio aiškumo tikslais, siekiant užbaigti institucijos įgaliojimų sąrašą 
įgyvendinant bendrus interesus tenkinančias paslaugas.

Pakeitimas 610
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo institucija yra įgaliota 
pareikalauti, kad infrastruktūros valdytojas, 
pareiškėjai ar atitinkamoje valstybėje 
narėje veikianti trečioji šalis suteiktų jai 
aktualią informaciją. Prašoma informacija 
turi būti pateikta nedelsiant. Tokių 
prašymų vykdymą reguliavimo institucija 
įgaliota užtikrinti taikydama tinkamas 
sankcijas, įskaitant pinigines baudas. 
Reguliavimo institucijai teikiamoje 
informacijoje yra visi duomenys, kurių jai 
reikia skundų nagrinėjimo ir konkurencijos 
priežiūros geležinkelių paslaugų rinkose 
pagal 2 dalį funkcijoms vykdyti. Tokiai 
informacijai priskiriami duomenys, kurie 
būtini statistikos ir rinkos stebėjimo 
tikslais.

4. Reguliavimo institucija yra įgaliota 
pareikalauti, kad infrastruktūros valdytojas, 
pareiškėjai ar atitinkamoje valstybėje 
narėje veikianti trečioji šalis suteiktų jai 
aktualią informaciją. Prašoma informacija 
turi būti pateikta nedelsiant. Reguliavimo 
institucijai teikiamoje informacijoje yra 
visi duomenys, kurių jai reikia skundų 
nagrinėjimo ir konkurencijos priežiūros 
geležinkelių paslaugų rinkose pagal 2 dalį 
funkcijoms vykdyti. Tokiai informacijai 
priskiriami duomenys, kurie būtini 
statistikos ir rinkos stebėjimo tikslais. Jei 
infrastruktūros valdytojas šios 
informacijos nepateikia, reguliavimo 
institucija įgaliota imtis tinkamų teisinių 
priemonių.

Or. fr

Pakeitimas 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvieno skundo reguliavimo Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
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institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją imtis 
veiksmų situacijai ištaisyti. Jei reikia, ji 
savo iniciatyva nusprendžia, kokiomis 
tinkamomis priemonėmis pašalinti 
nepageidaujamus šių rinkų pokyčius, ypač 
atsižvelgdama į 1 dalies a–g punktus. 

institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį 
nuo tada, kai gavo skundą imtis veiksmų 
situacijai ištaisyti. Jei reikia, ji savo 
iniciatyva nusprendžia, kokiomis 
tinkamomis priemonėmis pašalinti 
nepageidaujamus šių rinkų pokyčius, ypač 
atsižvelgdama į 1 dalies a–g punktus.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad geležinkelių bendrovės laiku gautų sprendimus dėl jų paraiškų, taip pat jų 
prašymų spręsti ginčus.

Pakeitimas 612
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją imtis 
veiksmų situacijai ištaisyti. Jei reikia, ji 
savo iniciatyva nusprendžia, kokiomis 
tinkamomis priemonėmis pašalinti 
nepageidaujamus šių rinkų pokyčius, ypač 
atsižvelgdama į 1 dalies a–g punktus.

Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją imtis 
veiksmų situacijai ištaisyti. Jei reikia, ji 
savo iniciatyva nusprendžia, kokiomis 
tinkamomis priemonėmis pašalinti 
nepageidaujamus šių rinkų pokyčius, ypač 
atsižvelgdama į 1 dalies a–g punktus.

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 613
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją imtis 
veiksmų situacijai ištaisyti. Jei reikia, ji 
savo iniciatyva nusprendžia, kokiomis 
tinkamomis priemonėmis pašalinti 
nepageidaujamus šių rinkų pokyčius, 
ypač atsižvelgdama į 1 dalies a–g punktus.

Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją imtis 
veiksmų situacijai ištaisyti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama vengti neaiškių teiginių, pvz., apie „nepageidaujamus pokyčius“: sprendimus 
situacijai ištaisyti reikia priimti nagrinėjant užklausas ir sprendžiant ginčus.

Pakeitimas 614
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją imtis 
veiksmų situacijai ištaisyti. Jei reikia, ji 
savo iniciatyva nusprendžia, kokiomis 
tinkamomis priemonėmis pašalinti 
nepageidaujamus šių rinkų pokyčius, 
ypač atsižvelgdama į 1 dalies a–g punktus.

Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją imtis 
veiksmų situacijai ištaisyti.

Or. nl

Pagrindimas

Reguliavimo institucija tik stebi, o ne nustato politiką.
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Pakeitimas 615
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją imtis 
veiksmų situacijai ištaisyti. Jei reikia, ji 
savo iniciatyva nusprendžia, kokiomis 
tinkamomis priemonėmis pašalinti 
nepageidaujamus šių rinkų pokyčius, ypač 
atsižvelgdama į 1 dalies a–g punktus.

5. Dėl kiekvieno skundo reguliavimo 
institucija privalo priimti sprendimą ir per 
ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį 
nuo tada, kai gavo visą informaciją,
išklausiusi šalių imtis veiksmų situacijai 
ištaisyti. Jei reikia, ji savo iniciatyva 
nusprendžia, kokiomis tinkamomis 
priemonėmis pašalinti nepageidaujamus šių 
rinkų pokyčius, ypač atsižvelgdama į 1 
dalies a–g punktus.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgiama į atitinkamų šalių pateiktus dokumentus ir parodymus.

Pakeitimas 616
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos sprendimas yra 
privalomas visoms šalims, kurioms tas 
sprendimas taikomas, ir jam netaikoma 
kitų administracinių instancijų kontrolė. 
Savo sprendimų vykdymą reguliavimo 
institucija turi užtikrinti taikydama 
tinkamas sankcijas, įskaitant pinigines 
baudas.

Reguliavimo institucijos sprendimas yra 
privalomas visoms šalims, kurioms tas 
sprendimas taikomas, ir jam netaikoma 
kitų administracinių instancijų kontrolė, o 
taikoma valstybių narių teisinė kontrolė. 
Savo sprendimų vykdymą reguliavimo 
institucija turi užtikrinti taikydama 
tinkamas sankcijas.

Or. fr
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Pakeitimas 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iškilus konfliktams dėl reguliavimo 
institucijų sprendimų dėl tarpvalstybinio 
vežimo paslaugų, viena iš susijusių šalių 
gali kreiptis į Europos Komisiją, kad ši 
priimtų privalomą sprendimą dėl 
sprendimo suderinamumo su ES teise.
Europos Komisija turėtų paskirti 
atsakingą tarnybą tokiems skundams 
nagrinėti ne vėliau kaip po trijų mėnesių 
nuo šios direktyvos paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Atsakinga tarnyba turi priimti privalomą 
sprendimą dėl apeliacinio skundo per 20 
darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Šios tvarkos įvertinimas, po kurio gali būti 
išplėstos atsakingos Komisijos tarnybos 
pareigos, turėtų būti atliktas po dvejų 
metų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad geležinkelių bendrovės laiku gautų sprendimus dėl jų paraiškų, taip pat jų 
prašymų spręsti ginčus. Be to, turėtų būti galima kreiptis į Europos tarnybą, skirtą nagrinėti 
sudėtingus skundus dėl tarpvalstybinių paslaugų, kurios veikla turėtų būti įvertinta po dvejų 
metų.

Pakeitimas 618
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucija įgaliota atlikti 
infrastruktūros valdytojų (o prireikus ir 
geležinkelio įmonių) auditą arba inicijuoti 
išorės jų auditą, kad patikrintų atitiktį 6 
straipsnio apskaitos atskyrimo 
nuostatoms.

Išbraukta.

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai ir visos įmonės 
arba kiti subjektai 6 straipsnio 1 ir 2 dalis 
vykdo arba integruoja įvairių rūšių 
geležinkelių transporto arba 
infrastruktūros valdymo veiklą, kaip 
nurodyta, kurie pagal 6 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, reguliavimo institucijai pateiktų 
išsamias finansines ataskaitas, kad ji 
galėtų vykdyti įvairias savo užduotis. Šiose 
finansinėse ataskaitose turi būti bent X 
priede išvardytos dalys. Remdamasi šiomis 
ataskaitomis reguliavimo institucija gali 
padaryti išvadas valstybės pagalbos 
klausimais, kurias ji praneš už tokių 
klausimų sprendimą atsakingoms 
institucijoms. 
X priedas gali būti iš dalies keičiamas 60 
straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į 
patirtį.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucija nėra įgaliota atlikti visų infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio 
įmonių audito, tačiau ji turi spręsti galimus ginčus, o kompetentingų parlamento institucijų 
užduotis yra įvertinti, ar teisingai įgyvendintos direktyvos nuostatos, kurias jos perkėlė į savo 
teisės aktus.

Pakeitimas 619
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 8 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Reguliavimo institucija mažiausiai du 
kartus per metus konsultuojasi su 
geležinkelių transporto paslaugų (keleivių 
ir krovinių) vartotojų atstovais, siekdama 
atsižvelgti į jų nuomonę dėl geležinkelių 
transporto rinkos, įskaitant klausimus dėl 
paslaugų atlikimo, infrastruktūros 
mokesčių, taip pat geležinkelių paslaugų 
kainų dydžio ir skaidrumo.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos su geležinkelių paslaugų vartotojais suteiktų reguliavimo institucijai svarbios 
informacijos, reikalingos jos užduotims atlikti.

Pakeitimas 620
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Reguliavimo institucija mažiausiai du 
kartus per metus konsultuojasi su 
geležinkelių transporto paslaugų (keleivių 
ir krovinių) vartotojų atstovais, siekdama 
atsižvelgti į jų nuomonę dėl geležinkelių 
transporto rinkos, įskaitant klausimus dėl 
paslaugų atlikimo, infrastruktūros 
mokesčių, taip pat geležinkelių paslaugų 
kainų dydžio ir skaidrumo.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos su geležinkelių paslaugų vartotojais suteiktų reguliavimo institucijai svarbios 
informacijos, reikalingos jos užduotims atlikti.
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Pakeitimas 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai ir visos įmonės 
arba kiti subjektai 6 straipsnio 1 ir 2 dalis 
vykdo arba integruoja įvairių rūšių 
geležinkelių transporto arba infrastruktūros 
valdymo veiklą, kaip nurodyta, kurie pagal 
6 straipsnio 1 ir 2 dalyse, reguliavimo 
institucijai pateiktų išsamias finansines 
ataskaitas, kad ji galėtų vykdyti įvairias 
savo užduotis. Šiose finansinėse 
ataskaitose turi būti bent X priede 
išvardytos dalys. Remdamasi šiomis 
ataskaitomis reguliavimo institucija gali 
padaryti išvadas valstybės pagalbos 
klausimais, kurias ji praneš už tokių 
klausimų sprendimą atsakingoms 
institucijoms.

Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai ir visos įmonės 
arba kiti subjektai, ypač pagrindinių 
paslaugų teikėjai 6 straipsnio 1 ir 2 dalis 
vykdo arba integruoja įvairių rūšių 
geležinkelių transporto arba infrastruktūros 
valdymo veiklą, kaip nurodyta, kurie pagal 
6 straipsnio 1 ir 2 dalyse, reguliavimo 
institucijai pateiktų išsamias finansines 
ataskaitas, kad ji galėtų vykdyti įvairias 
savo užduotis. Šiose finansinėse 
ataskaitose turi būti bent X priede 
išvardytos dalys. Remdamasi šiomis 
ataskaitomis reguliavimo institucija gali 
padaryti išvadas valstybės pagalbos 
klausimais, kurias ji praneš už tokių 
klausimų sprendimą atsakingoms 
institucijoms.

Or. fr

Pakeitimas 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X 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 
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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 623
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 a straipsnis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56a straipsnis
Reguliavimo institucijos įgaliojimai

1. Kad galėtų vykdyti užduotis, išvardytas 
56 straipsnyje, reguliavimo institucija 
įgaliota:
a) užtikrinti savo sprendimų vykdymą 
taikydama tinkamas sankcijas, įskaitant 
pinigines baudas. Reguliavimo 
institucijos  sprendimas yra privalomas 
visoms šalims, kurioms tas sprendimas 
taikomas , ir jam netaikoma kitų 
administracinių instancijų kontrolė;
b) reikalauti, kad infrastruktūros 
valdytojas, pareiškėjai ar atitinkamoje 
valstybėje narėje veikianti trečioji šalis 
suteiktų jai aktualią informaciją ir 
užtikrinti tokių reikalavimų vykdymą 
taikydama tinkamas sankcijas, įskaitant 
pinigines baudas. Reguliavimo institucijai 
teikiamoje informacijoje yra visi 
duomenys, kurių jai reikia skundų 
nagrinėjimo ir konkurencijos priežiūros 
geležinkelių paslaugų rinkose funkcijoms 
vykdyti. Tokiai informacijai priskiriami 
duomenys, kurie būtini statistikos ir 
rinkos stebėjimo tikslais. Prašoma 
informacija turi būti pateikta nedelsiant;
c) atlikti infrastruktūros valdytojų (o 
prireikus ir geležinkelio įmonių) auditą 
arba inicijuoti išorės jų auditą, kad 
patikrintų atitiktį 6 straipsnio apskaitos 
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atskyrimo nuostatoms.
2. Valstybės narės imasi priemonių, 
reikalingų siekiant užtikrinti, kad 
reguliavimo institucijos priimti 
sprendimai galėtų būti peržiūrimi 
teismine tvarka. Pateikus skundą 
reguliavimo institucijos sprendimo 
vykdymas nesustabdomas.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucijos sprendimai būtų 
paskelbti.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
infrastruktūros valdytojai ir visos įmonės 
arba kiti subjektai, vykdantys įvairių rūšių 
geležinkelių transporto arba 
infrastruktūros valdymo veiklą, kaip 
nurodyta 6 straipsnyje, reguliavimo 
institucijai pateiktų išsamias finansines 
ataskaitas, kad ji galėtų vykdyti įvairias 
savo užduotis. Šiose finansinėse 
ataskaitose turi būti bent X priede 
išvardytos dalys. Remdamasi šiomis 
ataskaitomis reguliavimo institucija gali 
padaryti išvadas valstybės pagalbos 
klausimais, kurias ji praneš už tokių 
klausimų sprendimą atsakingoms 
institucijoms.

Or. fr

Pagrindimas

Šis naujas straipsnis įrašytas siekiant didesnio aiškumo. Jame pateikiamas visų reguliavimo 
institucijai suteiktų įgaliojimų, suderinamų su bendrus interesus tenkinančių paslaugų 
vystymu, sąrašas.

Pakeitimas 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimas.

Reguliavimo institucijų bendradarbiavimas 
ir Europos Komisijos įgaliojimai.

Or. it

Pagrindimas

Kuriant Europos geležinkelio erdvę Komisija turi turėti didesnius rinkų reguliavimo 
įgaliojimus.

Pakeitimas 625
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos visoje Sąjungoje suderinti 
sprendimų priėmimą, nacionalinės
reguliavimo institucijos keičiasi 
informacija apie savo darbą bei sprendimų 
priėmimo principus ir praktiką ir kitaip 
bendradarbiauja. Šiuo tikslu jos dirba kartu 
darbo grupėje, kuri reguliariai renkasi į 
posėdžius. Reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą remia Komisija. 

1. Siekdamos visoje Sąjungoje suderinti 
sprendimų priėmimą, nacionalinės 
reguliavimo institucijos keičiasi 
informacija apie savo darbą bei sprendimų 
priėmimo principus ir praktiką ir kitaip 
bendradarbiauja. Šiuo tikslu jos dirba kartu 
tinkle, kurio nariai reguliariai renkasi į 
posėdžius. Siekiant šio tikslo, Komisija 
užtikrina aktyvų reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą.
Europos Komisijai suteikiami atitinkami 
įgaliojimai užtikrinti aktyvų reguliavimo
institucijų bendradarbiavimą ir imtis 
veiksmų, jei reguliavimo institucijos 
neįvykdo savo įgaliojimų pagal procedūrą, 
nurodytą 63 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai taip pat turėtų būti suteikta pakankamai įgaliojimų, kad ji galėtų užtikrinti aktyvų 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir imtis veiksmų prieš tas institucijas, kurios 
neteikia ataskaitų ir (arba) nebendradarbiauja. 
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Pakeitimas 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos visoje Sąjungoje suderinti
sprendimų priėmimą, nacionalinės 
reguliavimo institucijos keičiasi 
informacija apie savo darbą bei sprendimų 
priėmimo principus ir praktiką  ir kitaip 
bendradarbiauja. Šiuo tikslu jos dirba 
kartu darbo grupėje, kuri reguliariai 
renkasi į posėdžius. Reguliavimo
institucijų bendradarbiavimą remia 
Komisija.

1. Siekdamos visoje Europos Sąjungoje
suderinti ir harmonizuoti sprendimų 
priėmimą, nacionalinės reguliavimo 
institucijos jungiasi į tinklą siekdamos
keistis informacija apie savo darbą bei 
sprendimų priėmimo principus ir praktiką. 
Šiuo tikslu jos reguliariai posėdžiauja kaip 
tinklas, posėdžius organizuoja ir jiems 
pirmininkauja Europos Komisija.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sukurti formalią nacionalinių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo struktūrą, kuriai pirmininkautų Europos Komisija ir kuri būtų vadinama 
reguliavimo institucijų tinklu.

Pakeitimas 627
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos atstovus sudaro ir 
Konkurencijos generalinio direktorato, ir 
Mobilumo ir transporto generalinio 
direktorato atstovai.

Or. de
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Pagrindimas

Dėl sudėtingos ir kelias sritis apimančios tematikos Komisijos atstovus turėtų sudaryti abiejų 
generalinių direktoratų atstovai.

Pakeitimas 628
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria duomenų bazę, į kurią 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
siunčia duomenis apie visas apskundimo 
procedūras, susijusių su Europos 
Sąjungos teise, pvz., skundų datas, 
dalyvaujančias šalis, procedūrų metu 
sprendžiamus svarbiausius klausimus ir 
geležinkelių teisės interpretavimo 
problemas.

Or. en

Pakeitimas 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai nagrinėjamas skundas arba savo 
iniciatyva atliekamas tyrimas dėl prieigos 
prie tarptautinės traukinio linijos arba jai 
taikomų mokesčių, taip pat vykdant 
konkurencijos rinkoje, susijusios su 
tarptautinėmis geležinkelių transporto 
paslaugomis, stebėseną, tai atliekanti 
reguliavimo institucija konsultuojasi su 
visų valstybių narių, per kurias eina 
atitinkama tarptautinė traukinio linija, 
reguliavimo institucijomis ir, prieš 

3. Kai nagrinėjamas skundas arba savo 
iniciatyva atliekamas tyrimas dėl prieigos 
prie tarptautinės traukinio linijos arba jai 
taikomų mokesčių, taip pat vykdant 
konkurencijos rinkoje, susijusios su 
tarptautinėmis geležinkelių transporto 
paslaugomis, stebėseną, tai atliekanti 
reguliavimo institucija konsultuojasi su 
visų valstybių narių, per kurias eina 
atitinkama tarptautinė traukinio linija, 
reguliavimo institucijomis ir, prieš 
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priimdama sprendimą, prašo pateikti visą 
būtiną informaciją.

priimdama sprendimą, prašo pateikti visą 
būtiną informaciją. Šiuo atveju 
reguliavimo institucijos pateikia 
nuomonę.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sukuriama reguliavimo institucijų nuomonės pateikimo procedūra, vykdoma 
kai pateikiamas skundas ar atliekamas tyrimas dėl tarptautinės geležinkelio linijos.

Pakeitimas 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai nagrinėjamas skundas arba savo 
iniciatyva atliekamas tyrimas dėl prieigos 
prie tarptautinės traukinio linijos arba jai 
taikomų mokesčių, taip pat vykdant 
konkurencijos rinkoje, susijusios su 
tarptautinėmis geležinkelių transporto 
paslaugomis, stebėseną, tai atliekanti 
reguliavimo institucija konsultuojasi su 
visų valstybių narių, per kurias eina 
atitinkama tarptautinė traukinio linija, 
reguliavimo institucijomis ir, prieš 
priimdama sprendimą, prašo pateikti visą 
būtiną informaciją.

3. Kai nagrinėjamas skundas arba savo 
iniciatyva atliekamas tyrimas dėl prieigos 
prie tarptautinės traukinio linijos arba jai 
taikomų mokesčių, taip pat vykdant 
konkurencijos rinkoje, susijusios su 
tarptautinėmis geležinkelių transporto 
paslaugomis, stebėseną, tai atliekanti 
reguliavimo institucija informuoja 
Komisiją ir konsultuojasi su visų valstybių 
narių, per kurias eina atitinkama tarptautinė 
traukinio linija, reguliavimo institucijomis 
ir, prieš priimdama sprendimą, prašo 
pateikti visą būtiną informaciją. 
Reguliavimo institucijos kas ketvirtį 
informuoja Komisiją apie visas 
pretenzijas ir visus savo iniciatyva 
atliekamus tyrimus dėl galimybės 
naudotis tarptautinėmis geležinkelio 
paslaugomis arba joms taikomų 
mokesčių.

Or. it

Pagrindimas

Pageidautina, kad Europos Komisija labiau įsitrauktų į ginčų dėl tarptautinių geležinkelio 
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paslaugų sprendimą.

Pakeitimas 631
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai nagrinėjamas skundas arba savo 
iniciatyva atliekamas tyrimas dėl prieigos 
prie tarptautinės traukinio linijos arba jai 
taikomų mokesčių, taip pat vykdant 
konkurencijos rinkoje, susijusios su 
tarptautinėmis geležinkelių transporto 
paslaugomis, stebėseną, tai atliekanti 
reguliavimo institucija konsultuojasi su 
visų valstybių narių, per kurias eina 
atitinkama tarptautinė traukinio linija, 
reguliavimo institucijomis ir, prieš 
priimdama sprendimą, prašo pateikti visą 
būtiną informaciją.

3. Kai nagrinėjamas skundas dėl prieigos 
prie tarptautinės traukinio linijos arba jai 
taikomų mokesčių, taip pat vykdant 
konkurencijos rinkoje, susijusios su 
tarptautinėmis geležinkelių transporto 
paslaugomis, stebėseną, tai atliekanti 
reguliavimo institucija konsultuojasi su 
visų valstybių narių, per kurias eina 
atitinkama tarptautinė traukinio linija, 
reguliavimo institucijomis ir, prieš 
priimdama sprendimą, prašo pateikti visą 
būtiną informaciją.

Or. nl

Pakeitimas 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio šio straipsnio 6 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Reguliavimo institucija pateikia 
Komisijai visus sprendimų dėl prieigos 
prie tarptautinės traukinio linijos arba jai 
taikomų mokesčių ir dėl galimybės 
naudotis tarptautinėmis geležinkelio 
paslaugomis arba joms taikomų mokesčių 
projektus. Komisija įvertina kiekvieno 
sprendimo projekto suderinamumą ES 
teise ir, jei būtina, paprašo atlikti 
pakeitimų.
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Or. it

Pagrindimas

Pageidautina, kad Europos Komisija labiau įsitrauktų į ginčų dėl tarptautinių geležinkelio 
paslaugų sprendimą.

Pakeitimas 633
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos parengia bendrus 
sprendimų, kuriuos jos turi teisę priimti 
pagal šią direktyvą, priėmimo principus ir 
tvarką. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriomis nustatomi tokie 
bendrieji principai ir tvarka. Tos 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad 
direktyva bus įgyvendinta vienodomis 
sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų 
forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tai yra nuostatos, kurios nieko nekeičia, o tik iš valstybių narių atimama didelė dalis 
atsakomybės spręsti su nacionaliniu geležinkelių sektoriumi susijusius reikalus.

Pakeitimas 634
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos parengia bendrus 
sprendimų, kuriuos jos turi teisę priimti 
pagal šią direktyvą, priėmimo principus ir 
tvarką. Komisija gali priimti įgyvendinimo 

Išbraukta.
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priemones, kuriomis nustatomi tokie 
bendrieji principai ir tvarka. Tos 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad 
direktyva bus įgyvendinta vienodomis 
sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų 
forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nustatomi sprendimų priėmimo principai bei tvarka, kuri jau buvo nurodyta 1 dalyje. 

Pakeitimas 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Reguliavimo institucijos parengia 
bendrus sprendimų, kuriuos jos turi teisę 
priimti pagal šią direktyvą, priėmimo 
principus ir tvarką. Komisija gali priimti 
įgyvendinimo priemones, kuriomis
nustatomi tokie bendrieji principai ir 
tvarka. Tos priemonės, skirtos užtikrinti, 
kad direktyva bus įgyvendinta vienodomis 
sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų 
forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

7. Reguliavimo institucijos, keisdamosi
informacija pagal 2 dalį, parengia bendrus 
sprendimų, kuriuos šios institucijos turi 
teisę priimti pagal šią direktyvą, priėmimo 
principus ir tvarką. Komisija gali priimti ir 
papildyti tokius bendruosius principus ir 
tvarką pagal procedūrą, paminėtą 60 
straipsnyje.

Or. pl

Pakeitimas 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos taip pat peržiūri 
40 straipsnio 1 dalyje nurodytų 

Išbraukta.
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infrastruktūros valdytojų asociacijų 
sprendimus ir tvarką, kuriais 
įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos 
arba kitaip sudaromos palankesnės 
sąlygos tarptautiniam geležinkelių 
transportui. 

Or. en

Pagrindimas

Komisija ir reguliavimo institucijos turi būti gerai informuotos, bet joms nereikia dalyvauti 
rengiant verslo sprendimus.

Pakeitimas 637
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos taip pat peržiūri 
40 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
infrastruktūros valdytojų asociacijų 
sprendimus ir tvarką, kuriais 
įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos 
arba kitaip sudaromos palankesnės 
sąlygos tarptautiniam geležinkelių 
transportui. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalingos ir nebūtinos nuostatos, nes „RailNetEurope“ jau daugelį metų išsamiai 
informuoja apie savo veiklą EK ir reguliavimo institucijas. 

Pakeitimas 638
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 7 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija praėjus dvejiems metams nuo 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
parengia ataskaitą apie nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą. 
Remdamasi šia ataskaita Komisija 
parengia pasiūlymą dėl tarpvalstybinio 
geležinkelių transporto centrinės Europos 
reguliavimo institucijos įsteigimo.

Or. de

Pakeitimas 639
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis (naujas)
Remdamasis reguliavimo institucijų tinklo 
patirtimi, Europos Parlamentas prašo 
Europos Komisijos ne vėliau kaip iki 
2012 m. pabaigos pateikti atitinkamą 
teisėkūros pasiūlymą dėl Europos 
reguliavimo institucijos, kuri veiktų tais 
atvejais, jei nacionalinės reguliavimo 
institucijos nepateiktų atsakymų į 
skundus ir jų nespręstų, įsteigimo.

Or. en

Pagrindimas

Tolesnis žingsnis po reguliavimo institucijų tinklo sukūrimo turėtų būti Europos reguliavimo 
institucijos įsteigimas. Europos reguliavimo institucija nepakeis nacionalinių reguliavimo 
institucijų, o veiks tik kaip apeliacinė institucija tuo atveju, jei nacionalinės reguliavimo 
institucijos nepateiks atsakymų į skundus ir jų nespręs. 

Pakeitimas 640
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a dalis

Praėjus metams nuo šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę Komisija 
pateikia ataskaitą apie nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą 
pagal šio straipsnio nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Nebūtina kurti tinklo, kuris vestų į Europos reguliavimo instituciją.

Pakeitimas 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis: Europos reguliavimo 
institucija
Remdamasi nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklo patirtimi Komisija ne 
vėliau nei po penkerių metų nuo šios 
direktyvos įgyvendinimo pateikia 
teisėkūros pasiūlymą dėl Europos 
reguliavimo institucijos steigimo, kurios 
funkcijos būtų kontrolė ir arbitražas 
sprendžiant viršvalstybinio lygmens 
problemas, taip pat skundų dėl 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
veiklos pateikimo funkcija.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi per tam tikrą laiką reikia sukurti Europos reguliavimo instituciją, šiuo pakeitimu 
Komisija įpareigojama šiuo tikslu pateikti pasiūlymą, remiantis nacionalinių reguliavimo 
institucijų patirtimi.
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Pakeitimas 642
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus vieneriems metams nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
Komisija pateikia ataskaitą apie valstybių 
narių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą kaip nustatyta šiame 
straipsnyje ir nurodo Europos 
geležinkelio agentūrai įsteigti Europos 
lygmens reguliavimo instituciją, kurios 
kompetencijoje būtų stebėti krovinių 
gabenimo koridorius, kaip nustatyta 
reglamente (ES) Nr. 913/2010 dėl 
konkurencingo krovinių vežimo Europos 
geležinkeliais tinklo ypač daug dėmesio 
skiriant tam, kad veiktų „vieno langelio 
principas“. Europos geležinkelio agentūra 
taip organizuoja savo veiklą, kad ši 
užduotis būtų vykdomas visiškai atskirai 
nuo kitos agentūros veiklos. Remdamasi 
minėtos reguliavimo institucijos patirtimi 
Komisija, jei reikia, teisinį siūlymą dėl 
bendros Europos reguliavimo institucijos 
įsteigimo.

Or. nl

Pakeitimas 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai neribotam laikui suteikiami 
įgaliojimai priimti 7 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje, 13 straipsnio 5 dalies 
antroje pastraipoje, 15 straipsnio 5 dalies 
antroje pastraipoje, 20 straipsnio trečioje 

1. Komisijai neribotam laikui suteikiami 
įgaliojimai priimti 20 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus deleguotuosius teisės aktus.
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pastraipoje, 27 straipsnio 2 dalyje, 30 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 31 
straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje, 32 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 32 
straipsnio 3 dalyje, 35 straipsnio 2 dalyje, 
43 straipsnio 1 dalyje ir 56 straipsnio 8 
dalies trečioje pastraipoje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi kiti Komisijos išvardyti straipsniai išbraukti, remiamasi tik 20 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 644
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės prašymu arba jos pačios 
iniciatyva, Komisija ypatingais atvejais 
išnagrinėja šios direktyvos nuostatų 
taikymą ir vykdymą ir, laikydamasi 64 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, per 
du mėnesius nuo tokio prašymo gavimo 
nusprendžia, ar susijusi priemonė gali būti 
toliau taikoma. Komisija praneša apie savo 
sprendimą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
valstybėms narėms.

Nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
kitos kompetentingos valdžios institucijos
prašymu arba jos pačios iniciatyva, 
Komisija ypatingais atvejais išnagrinėja 
šios direktyvos nuostatų taikymą ir 
vykdymą. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi turėti prieinamą Europos 
Komisijai savo sprendimų projektų 
duomenų bazę. Europos Komisija, 
laikydamasi 64 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos, per du mėnesius nuo 
tokio prašymo gavimo priima sprendimą, 
ar susijusi priemonė gali būti toliau 
taikoma. Komisija praneša apie savo 
sprendimą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama geriau susieti nacionalinės reguliavimo institucijos vaidmenį ir Europos Komisijos 
priežiūros vaidmenį. 
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Pakeitimas 645
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priemonės, skirtos užtikrinti, kad 
direktyva būtų įgyvendinama vienodomis 
sąlygomis, priimamos Komisijos 
įgyvendinimo aktų forma pagal 64 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

3. Priemonės, nurodytos 10 straipsnio 
2 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje, 
14 straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 
5 dalyje ir skirtos užtikrinti, kad direktyva 
būtų įgyvendinama vienodomis sąlygomis, 
priimamos Komisijos įgyvendinimo aktų 
forma pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinami straipsniai, pagal kuriuos Komisija turi priimti įgyvendinimo 
aktus.

Pakeitimas 646
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 
[...] straipsnių ir [...] priedų būtų laikomasi 
ne vėliau kaip nuo [...]. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę. 

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 
[...] straipsnių ir [...] priedų būtų laikomasi 
ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos atitikties lentelę.

Or. en
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Pagrindimas

Tai nauja redakcija trijų direktyvų, kurios jau turėjo būti įgyvendintos valstybėse narėse, 
todėl visos pažeidimo procedūros vyksta šiuo metu; 12 mėnesių yra pakankamas laikotarpis. 

Pakeitimas 647
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsniai [...] ir priedai [...] taikomi nuo
[...].

55 straipsnio 1 dalis taikoma praėjus 
trejiems metams nuo šios direktyvos 
perkėlimo.

Or. es

Pagrindimas

Steigiant faktiškai nepriklausomą instituciją tam tikrais atvejais turi būti kuriamos naujos 
hierarchinės struktūros, priimamos naujos teisės aktų nuostatos, skiriama lėšų ir samdomi 
nauji darbuotojai, o tam reikia tam tikro laiko. Turi būti nustatyta tinkamesnė data ir suteikta 
daugiau laiko, kad būtų galima pasiekti šį tikslą.

Pakeitimas 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- keleiviams skirtos stoties pastato ir 
įrangos dalys, reikalingos vykdyti 
geležinkelio transporto veiklai: bendrieji 
pereinamieji plotai, patekimo į bėgių 
kelius sistemos, keleivių informavimo 
įrenginiai, galimos eismo reguliavimo 
reikmėms skirtos patalpos,

Or. it
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Pakeitimas 649
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– keleivių ir prekių privažiuojamieji keliai, 
įskaitant automobilio kelius,

– keleivių ir prekių geležinkelio 
privažiuojamieji keliai, įskaitant susijusius 
statinius ir pėsčiųjų ar automobilio kelius, 

Or. en

Pagrindimas

Geriau išaiškintas pilnas apibrėžimas. 

Pakeitimas 650
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 10 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– infrastruktūros padalinio naudojami 
pastatai.

– infrastruktūros padalinio naudojami 
pastatai, siekiant užtikrinti jo patikimumą 
ir galimybes atlikti jam skirtas užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į naudojamus pastatus ir sąsaja su visomis infrastruktūros departamento 
funkcijomis – būtinas dalykas.

Pakeitimas 651
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 10 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- prekių stotys ir krovinių transporto 
centrai.

Or. de

Pagrindimas

Į geležinkelių infrastruktūros objektų sąrašą reikia įtraukti prekių stotis ir krovinių transporto 
centrus, už kuriuos atsakingas infrastruktūros valdytojas.

Pakeitimas 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 10 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- geležinkelio tinklo dydį atitinkantis 
prekinio transporto terminalų tinklas.

Or. it

Pakeitimas 653
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 10 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- geležinkelių infrastruktūros objektai: 
taisyklos, techninės priežiūros depai, 
skirstymo ir manevravimo keliai, 
pagalbinės stotys prie terminalų.

Or. de

Pakeitimas 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomumo ir skaidrumo kriterijai, 
kuriuos turi atitikti infrastruktūros 
valdytojas: (nurodyti 3 straipsnio 2 dalyje)
a) nepriklausomumo ir skaidrumo 
kriterijų laikymosi stebėseną atlieka 
reguliavimo institucija, nurodyta 
55 straipsnyje. Bet kuris pareiškėjas turi 
teisę paduoti apeliacinį skundą 
reguliavimo institucijai, jeigu mano, kad 
šie nepriklausomumo reikalavimai nėra 
tinkamai įvykdyti;
b) įstatymo numatytomis ir (arba) 
sutartinėmis nepriklausomumo 
nuostatomis nustatomi tarpusavio 
santykiai kontroliuojančios struktūros 
arba ūkio subjekto ir infrastruktūros 
valdytojo, taip pat infrastruktūros 
valdytojo ir kitų bendrovių grupės arba 
kitų subjektų, kuriuos kontroliuoja ūkio 
subjektas, įskaitant visų pirma 
infrastruktūros valdytojo akcininkų 
susirinkimą;
c) valdyboje nariai ūkio subjekto ir / arba 
kitų įmonių ūkyje, negali tapti 
infrastruktūros valdytojo valdybos nariais 
ir negali naudotis bet kokiomis balsavimo 
teisėmis infrastruktūros valdytojo 
valdyboje;
d) infrastruktūros valdytojo valdybos 
nariams ir vyresniojo personalo nariams, 
atliekantiems esmines funkcijas trejų 
metų laikotarpį draudžiama užimti bet 
kokias aukštesnes pareigas ūkio subjekte 
arba kituose jo kontroliuojamuose 
subjektuose, kai jie išeina iš darbo 
infrastruktūros valdytojo įmonėje.
e) valdymo tarybos, administracinės 
valdybos, stebėtojų tarybos arba teisiškai 
infrastruktūros valdytoją atstovaujančių 
institucijų nariai negali būti paskirti į bet 
kokią kontrolės struktūrą arba ūkio 
subjektą, kurio dalis yra infrastruktūros 
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valdytojo įmonė, siekiant užtikrinti visišką 
jų nepriklausomumą nuo infrastruktūros 
valdytojo. Jie skiriami ir atleidžiami 
kontroliuojant reguliavimo institucijai, 
nurodytai 55 straipsnyje.
f) infrastruktūros valdytojas turi nustatyti 
ir patvirtinti savo verslo planą, kaip 
nurodyta 8 straipsnyje, nepriklausomai 
nuo bet kokios kontrolės struktūros arba 
ūkio subjekto, taip pat nuo bet kokios 
geležinkelio įmonės.
g) infrastruktūros valdytojas turi turėti 
būtinus organizacinių pajėgumų tam, kad 
vykdytų savo funkcijas nepriklausomai 
nuo bet kokios geležinkelio įmonės, be to, 
jam neturi būti leista deleguoti savo 
funkcijų vykdymo įstaigoms arba 
įmonėms, kurios tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoja geležinkelio 
įmonę arba naudojasi kokiomis nors 
teisėmis tokios įmonės atžvilgiu.
h) infrastruktūros valdytojas turi savo 
darbuotojų ir yra įsikūręs atskiroje 
patalpoje arba prieiga prie jo apsaugota. 
Prieiga prie informacinių sistemų turi 
būti saugoma. Vidaus taisyklėse arba 
darbo sutartyse turi būti aiškiai apriboti 
ryšiai su ūkio subjektu ir kitomis jo 
kontroliuojamomis bendrovėmis, 
apsiribojant tik nuostata dėl oficialaus 
susirašinėjimo, susijusio su pagrindinių 
funkcijų vykdymu. Visų pirma, jokioms 
geležinkelio įmonėms neperduodama 
infrastruktūros valdytojo turima 
konfidenciali komercinė informacija, 
susijusi su infrastruktūros valdytojo 
funkcijomis, kaip apibrėžta 3 straipsnio 
2 dalyje.
i) Darbo užmokesčio sistemos 
infrastruktūros valdytojo darbuotojams
grindžiamos tik infrastruktūros valdytojo 
veikla.

Or. en

Pagrindimas

Parengti šiuos reikalavimus paskatino reikalavimai, kuriuos 2006 m. Komisijos komunikato 
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Nr. 189 V priede nurodyti reikalavimai. Jais apibrėžiama, kokiomis aplinkybėmis būtinas 
funkcijas gali vykdyti juridinis asmuo, kuris yra dalis didesnės įmonės. 

Pakeitimas 655
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomumo ir skaidrumo kriterijai, 
kuriuos turi atitikti infrastruktūros 
valdytojas: (nurodyti 3 straipsnio 2 dalyje)
a) nepriklausomumo ir skaidrumo 
kriterijų laikymosi stebėseną atlieka 
reguliavimo institucija, nurodyta 
55 straipsnyje. Bet kuris pareiškėjas turi 
teisę paduoti apeliacinį skundą 
reguliavimo institucijai, jeigu mano, kad 
šie nepriklausomumo reikalavimai nėra 
tinkamai įvykdyti;
b) įstatymo numatytomis ir (arba) 
sutartinėmis nepriklausomumo 
nuostatomis nustatomi tarpusavio 
santykiai kontroliuojančios struktūros 
arba ūkio subjekto ir infrastruktūros 
valdytojo, taip pat infrastruktūros 
valdytojo ir kitų bendrovių grupės arba 
kitų subjektų, kuriuos kontroliuoja ūkio 
subjektas, įskaitant visų pirma 
infrastruktūros valdytojo akcininkų 
susirinkimą;
c) valdyboje nariai ūkio subjekto ir / arba 
kitų įmonių ūkyje, negali tapti 
infrastruktūros valdytojo valdybos nariais 
ir negali naudotis bet kokiomis balsavimo 
teisėmis infrastruktūros valdytojo 
valdyboje;
d) infrastruktūros valdytojo valdybos 
nariams ir vyresniojo personalo nariams, 
atliekantiems esmines funkcijas trejų 
metų laikotarpį draudžiama užimti bet 
kokias aukštesnes pareigas ūkio subjekte 
arba kituose jo kontroliuojamuose 
subjektuose, kai jie išeina iš darbo 
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infrastruktūros valdytojo įmonėje.
e) valdymo tarybos, administracinės 
valdybos, stebėtojų tarybos arba teisiškai 
infrastruktūros valdytoją atstovaujančių 
institucijų nariai negali būti paskirti į bet 
kokią kontrolės struktūrą arba ūkio 
subjektą, kurio dalis yra infrastruktūros 
valdytojo įmonė, siekiant užtikrinti visišką 
jų nepriklausomumą nuo infrastruktūros 
valdytojo. Jie skiriami ir atleidžiami 
kontroliuojant reguliavimo institucijai, 
nurodytai 55 straipsnyje.
f) infrastruktūros valdytojas turi nustatyti 
ir patvirtinti savo verslo planą, kaip 
nurodyta 8 straipsnyje, nepriklausomai 
nuo bet kokios kontrolės struktūros arba 
ūkio subjekto, taip pat nuo bet kokios 
geležinkelio įmonės.
g) infrastruktūros valdytojas turi turėti 
būtinus organizacinių pajėgumų tam, kad 
vykdytų savo funkcijas nepriklausomai 
nuo bet kokios geležinkelio įmonės, be to, 
jam neturi būti leista deleguoti savo 
funkcijų vykdymo įstaigoms arba 
įmonėms, kurios tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoja geležinkelio 
įmonę arba naudojasi kokiomis nors 
teisėmis tokios įmonės atžvilgiu.
h) infrastruktūros valdytojas turi savo 
darbuotojų ir yra įsikūręs atskiroje 
patalpoje arba prieiga prie jo apsaugota. 
Prieiga prie informacinių sistemų turi 
būti saugoma. Vidaus taisyklėse arba 
darbo sutartyse turi būti aiškiai apriboti 
ryšiai su ūkio subjektu ir kitomis jo 
kontroliuojamomis bendrovėmis, 
apsiribojant tik nuostata dėl oficialaus 
susirašinėjimo, susijusio su pagrindinių 
funkcijų vykdymu. Visų pirma, jokioms 
geležinkelio įmonėms neperduodama 
infrastruktūros valdytojo turima 
konfidenciali komercinė informacija, 
susijusi su infrastruktūros valdytojo 
funkcijomis, kaip apibrėžta 3 straipsnio 
2 dalyje.
i) Darbo užmokesčio sistemos 
infrastruktūros valdytojo darbuotojams 
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grindžiamos tik infrastruktūros valdytojo 
veikla.

Or. en

Pagrindimas

Parengti šiuos reikalavimus paskatino reikalavimai, kuriuos 2006 m. Komisijos komunikato 
Nr. 189 V priede nurodyti reikalavimai. Jais apibrėžiama, kokiomis aplinkybėmis būtinas 
funkcijas gali vykdyti juridinis asmuo, kuris yra dalis didesnės įmonės.

Pakeitimas 656
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 10 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– keleiviams skirta stoties pastato dalis ir 
esminėms geležinkelio funkcijoms atlikti 
reikalinga įranga: bendrieji pereinamieji 
plotai, šaligatviai ir dengtos platformos, 
patekimo į bėgių kelius sistemos 
(požeminės perėjos, pėsčiųjų tiltai, 
eskalatoriai, liftai), keleivių informavimo 
įrenginiai (monitoriai, nuotoliniai 
rodikliai), galimos eismo reguliavimo 
reikmėms skirtos patalpos (centrinė 
aparatinė, eismo valdymo vadovų 
kabinetai, centrinės telefonų stotelės ir 
pan.).

Or. it

Pagrindimas

Infrastruktūros elementų, už kuriuos atsakingas infrastruktūros valdytojas, elementų sąraše 
turi būti išvardytos esminėms geležinkelio funkcijoms atlikti reikalingos keleivių stočių dalys. 

Pakeitimas 657
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnyje nurodytų esminių funkcijų 
sąrašas:

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros valdytojo funkcijos yra nurodytos 3 straipsnyje pateiktuose apibrėžimuose.

Pakeitimas 658
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sprendimų dėl infrastruktūros mokesčių 
ėmimo, įskaitant sprendimų dėl mokesčių 
dydžio nustatymo ir jų surinkimo, 
priėmimas,

– sprendimų dėl infrastruktūros mokesčių 
ėmimo, įskaitant sprendimų dėl mokesčių 
dydžio nustatymo, priėmimas,

Or. en

Pakeitimas 659
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 2 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- sprendimų dėl teisingos ir 
nediskriminacinės prieigos prie 
geležinkelių infrastruktūros objektų pagal 
13 straipsnį priėmimas;

Or. de

Pakeitimas 660
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Minimalų prieigos paketą sudaro: 1. Prieigos teisė apima toliau išvardytas 
paslaugas ir geležinkelių įrenginius, su 
kuriais susijusios išlaidos ir atitinkami 
mokesčiai už jų naudojimą bus mokami 
atitinkamoms juos teikiančioms 
geležinkelio įmonėms, t. y. tiek 
infrastruktūros valdytojui, tiek ir 
susijusiems geležinkelio operatoriams:

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad geležinkelio paslauga klientams būtų teikiama saugiai ir patikimai bei ekonomiškai 
perspektyviu būdu, geležinkelio įmonėms reikia bendros teisės dėl prieigos prie visų paslaugų, 
išvardytų III priede, nesvarbu, kuris geležinkelio paslaugų teikėjas yra atsakingas už jas 
kiekvienoje valstybėje narėje. Mokesčiai bus nustatyti ir mokami atsižvelgiant į paslaugų 
naudojimą. 

Pakeitimas 661
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto d a papunktis (naujas)



AM\870643LT.doc 125/159 PE467.167v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) riedmenų techninė apžiūra ir sauga

Or. en

Pagrindimas

Saugos problemų įvertinimas – esminis veiksnys, kad būtų galima leisti eksploatuoti traukinį 
prieš kiekvieną išvykimą. 

Pakeitimas 662
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) naudojimasis elektros energijos tiekimo 
įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo 
atveju, kai yra tokie įrenginiai; 

e) naudojimasis elektros energijos tiekimo 
įrenginiais traukos srovei užtikrinti, taip 
pat traukos srovės naudojimas, jei reikia 
atskirai nurodant atitinkamus mokesčius;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.

Pakeitimas 663
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kuro užpildymo įrenginiai, jei yra; Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Kuro užpildymo įrenginiai neturėtų būti įtraukti į minimalių paslaugų paketą, nes jie jau yra 
konkurencingai pasiūlyti laisvojoje rinkoje. Šios paslaugos teikiamos tada, kai nėra 
alternatyvių pasiūlymų ir kai jos yra laikomos esminiais ištekliais.

Pakeitimas 664
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kuro užpildymo įrenginiai, jei yra; f) naudojimasis kuro užpildymo 
įrenginiais, taip pat aprūpinimas degalais, 
jei reikia atskirai nurodant atitinkamus 
mokesčius;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.

Pakeitimas 665
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) keleivių stotys, jų pastatai, jų 
įrenginiai, įskaitant tinkamas vietas 
bendrą bilietų platinimo ir kelionių 
informacijos centrams. Reikalavimas 
susijęs su bilietų platinimu netaikomas 
Jungtinėje Karalystėje, kurioje jau veikia 
bendra nacionalinė bilietų ir informacijos 
sistema;

Or. en
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Pagrindimas

Prieiga prie bendrų įrenginių, skirtų bilietų platinimui ir informacijos teikimui – esminis 
veiksnys, kad geležinkelio įmonėms, klientams ir kitų transporto rūšių naudotojams.

Pakeitimas 666
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) krovinių terminalai;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede..

Pakeitimas 667
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) rūšiavimo stotys;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.

Pakeitimas 668
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f d papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) traukinių formavimo įrenginiai;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.

Pakeitimas 669
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f e papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) skirstymo keliai;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.

Pakeitimas 670
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f f papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ff) techninės priežiūros ir kiti techniniai 
įrenginiai;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede..



AM\870643LT.doc 129/159 PE467.167v01-00

LT

Pakeitimas 671
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f g papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fg) su geležinkelių veikla susiję uosto 
įrenginiai;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede..

Pakeitimas 672
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f h papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fh) pagalbai, įskaitant vilkimą, teikti 
reikalingi įrenginiai (tam, kad būtų 
atlaisvintos eksploatuojamos linijos);

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.

Pakeitimas 673
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fi) keleivinių traukinių šildymas prieš 
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kelionę;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.

Pakeitimas 674
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f j papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fj) sutartys pagal užsakymą dėl pavojingų 
krovinių transportavimo kontrolės ir 
(arba) pagalbos, kai važiuoja neįprasti 
traukiniai;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.

Pakeitimas 675
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 punkto f k papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fk) prieiga prie telekomunikacijų tinklo;

Or. en

Pagrindimas

Unikalus sąrašas III priede.
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Pakeitimas 676
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieiga taip pat suteikiama prie 
infrastruktūros objektų ir šiuose 
objektuose teikiamų paslaugų:

Išbraukta.

a) keleivių stotys, jų pastatai ir kiti 
objektai, įskaitant bilietų įsigijimo ir 
kelionių informacijos objektus;
b) krovinių terminalai;
c) rūšiavimo stotys;
d) traukinių formavimo įrenginiai; 
e) skirstymo keliai;
f) techninės priežiūros ir kiti techniniai 
įrenginiai;
g) su geležinkelių veikla susiję uosto 
įrenginiai;
(h) pagalbai, įskaitant vilkimą, teikti 
reikalingi įrenginiai.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų sąrašas perkeltas į unikalų sąrašą.

Pakeitimas 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieiga taip pat suteikiama prie 
infrastruktūros objektų ir šiuose objektuose 
teikiamų paslaugų:

2. Prieiga taip pat suteikiama prie 
infrastruktūros objektų ir, jei jų yra, prie
šiuose objektuose teikiamų paslaugų:
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti, kad įrengimai ir paslaugos, kurių nebūtinai yra visuose 
objektuose, būtų būtinai teikiamos. Iš tiesų, dėl tokios situacijos gali atsirasti nepelningų 
investavimo atvejų.

Pakeitimas 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) keleivių stotys, jų pastatai ir kiti objektai 
, įskaitant bilietų įsigijimo ir kelionių
informacijos objektus;

a) keleivių stotys, jų pastatai ir kiti 
objektai, įskaitant pakankamai erdvės 
bilietams įsigyti ir gauti kelionių 
informacijos; be to, kelionių informacijos 
teikimo ir bilietų pardavimo paslaugų 
sistemos turėtų būti bent minimaliai 
standartinės ir (arba) koordinuotos su 
kitais modeliais, taip palengvinant 
keleiviams naudojimąsi šiomis 
paslaugomis;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas tekstas ir pabrėžiama, kad informacijos teikimo ir bilietų 
pardavimo paslaugų sistemos būtų standartizuotos ir (arba) koordinuotos su kitais modeliais.

Pakeitimas 679
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) keleivių stotys, jų pastatai ir kiti 
objektai, įskaitant bilietų įsigijimo ir 

(a) keleivių stotys, jų pastatai ir kiti 
objektai;
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kelionių informacijos objektus;

Or. de

Pagrindimas

Nepakankamas pagrindas sąžiningai ir laisvai prieigai. Neaišku, kokios paslaugos turi būti 
teikiamos. Neužtikrinta, kad keleiviui automatiškai būtų pasiūlytas jam „geriausias“ 
paslaugų teikėjas ir kad nustatant tarifus būtų atsižvelgiama į socialinius aspektus (tarifai 
mokiniams, vyresnio amžiaus keleiviams, abonementai važiuoti tam tikrais ruožais). Išsamiau 
turi būti reglamentuojama „tarptautinio keleivinio transporto direktyvoje“ (nurodyta 2011 m. 
pranešimo 3.2 skyriuje).

Pakeitimas 680
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) krovinių terminalai; Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) techninės priežiūros ir kiti techniniai 
įrenginiai;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Riedmenų priežiūra glaudžiai susijusi su geležinkelio veiklos saugumu, todėl būtina, kad 
tiesioginė atsakomybė už ją tektų geležinkelio įmonėms ir kad ji būtų atliekama šioms 
įmonėms priklausančiuose centruose arba pagal sutartis su riedmenų tiekėjais.



PE467.167v01-00 134/159 AM\870643LT.doc

LT

Pakeitimas 682
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) techninės priežiūros ir kiti techniniai 
įrenginiai;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 683
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) techninės priežiūros ir kiti techniniai
įrenginiai;

f) techninės priežiūros įrenginiai, išskyrus 
sunkiosios technikos techninės priežiūros
įrenginius, išimtinai skirtus tam tikrų 
rūšių keleivinių greitųjų traukinių 
riedmenų priežiūrai, ir kiti techniniai 
įrenginiai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išskirti sunkiosios technikos techninės priežiūros įrenginius, 
išimtinai skirtus tam tikrų rūšių keleivinių greitųjų traukinių riedmenų priežiūrai (pvz., 
„Siemens-Alstom“ atveju), kuri skiriasi nuo priežiūros rūšių ir kuri reikalauja specialaus 
apmokymo ir specialios įrangos. 

Pakeitimas 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto f papunktis



AM\870643LT.doc 135/159 PE467.167v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) techninės priežiūros ir kiti techniniai 
įrenginiai;

f) greita priežiūra, įskaitant techninę, 
siekiant greitai tęsti paslaugų teikimą;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama riboti minimalias priežiūros paslaugas, prieinamas be 
diskriminacijos visoms geležinkelio įmonėms, kad jos galėtų tęsti paslaugų teikimą.

Pakeitimas 685
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) su geležinkelių veikla susiję uosto 
įrenginiai;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 686
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) su geležinkelių veikla susiję uosto 
įrenginiai;

(g) prieiga prie kelių į uostus ir iš jų;

Or. de

Pagrindimas

Šio straipsnio formuluotė nesutampa su 10 straipsniu. Dėl to kyla atskyrimo problemų, nes 
„uosto įrenginiai“ yra per daug neapibrėžta sąvoka. Į ją patenka visa uosto įranga, tokia 
kaip kranai, krantinės ir pan. Siekiant bendro uosto veiklos optimizavimo, sprendimus dėl 
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uosto įrenginių išdėstymo ir toliau turėtų priimti pats uostas.

Pakeitimas 687
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pagalbai, įskaitant vilkimą, teikti 
reikalingi įrenginiai.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 688
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto h a papunktis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) degalų tiekimo įrenginiai, jei yra.

Or. fr

Pagrindimas

Degalų tiekimo paslaugos neturėtų būti įtrauktos į minimalių paslaugų paketą, nes jos jau yra 
konkurencingai pasiūlytos laisvojoje rinkoje. Šios paslaugos teikiamos tada, kai nėra 
alternatyvių pasiūlymų ir kai jos yra laikomos esminiais ištekliais.

Pakeitimas 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 2 punkto h a papunktis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) degalų tiekimo įrenginiai.
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu prie įrenginių, be diskriminacijos prieinamų geležinkelių įmonėms, priskiriami 
degalų tiekimo įrenginiai.

Pakeitimas 690
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Papildomas paslaugas gali sudaryti: Išbraukta.
a) traukos srovė, už kurią sąskaitose 
faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai 
nuo mokesčių už naudojimąsi elektros 
energijos tiekimo įrenginiais;
b) keleivinių traukinių šildymas prieš 
kelionę;
c) kuro tiekimas, už kurį sąskaitose 
faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai 
nuo mokesčių už naudojimąsi kuro 
užpildymo įrenginiais;
d) sutartys pagal užsakymą dėl:
– pavojingų krovinių transportavimo 
kontrolės,
– pagalbos, kai važiuoja neįprasti 
traukiniai.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų sąrašas perkeltas į unikalų sąrašą.

Pakeitimas 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) traukos srovė, už kurią sąskaitose 
faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai nuo 
mokesčių už naudojimąsi elektros 
energijos tiekimo įrenginiais;

a) traukos srovė, jei geležinkelio įmonė 
nusprendė užtikrinti traukos srovę iš 
infrastruktūros valdytojo, o ne kreiptis 
tiesiogiai į elektros rinką. Infrastruktūros 
valdytojo išrašomose sąskaitose faktūrose 
tokiu atveju išskiriamas traukos srovės 
mokestis ir bet kuriuo atveju nurodomi 
mokesčiai už naudojimąsi elektros 
energijos tiekimo įrenginiais, elektros 
nuostoliais infrastruktūros valdytojo 
įrenginiuose ir prisijungimo prie 
transporto tinklo ar energijos tiekimo 
mokesčiai;

Or. fr

Pagrindimas

Energijos rinka yra atvira konkurencijai, todėl šiuo pakeitimu siekiama leisti geležinkelio 
įmonėms laisvai pasirinkti elektros tiekėją. Pakeitimas taip pat prisideda prie sąskaitų 
skaidrumo.

Pakeitimas 692
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagalbines paslaugas gali sudaryti: Išbraukta.
a) prieiga prie telekomunikacijų tinklo;
b) papildomos informacijos suteikimas; 
c) riedmenų techninė apžiūra.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų sąrašas perkeltas į unikalų sąrašą.
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Pakeitimas 693
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skyrius, kuriame aprašomas 
infrastruktūros, kuria gali naudotis 
geležinkelio įmonės, pobūdis ir prieigos 
prie jos sąlygos. Šiame skyriuje pateikiama 
informacija turi atitikti geležinkelių 
infrastruktūros registruose, kuriuos reikia 
paskelbti pagal Direktyvos 2008/57/EB 35 
straipsnį, esančią informaciją arba joje turi 
būti daroma nuorodą į juos.

1. Skyrius, kuriame aprašomas 
infrastruktūros, kuria gali naudotis 
geležinkelio įmonės, pobūdis ir prieigos 
prie jos sąlygos, įskaitant technines ir 
saugos taisykles, reglamentuojančias 
geležinkelių transporto prieigą, apibrėžtas 
direktyvose 2008/57/EB ir 2004/49/EB. 
Šiame skyriuje pateikiama informacija turi 
atitikti geležinkelių infrastruktūros 
registruose, kuriuos reikia paskelbti pagal 
Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnį, 
esančią informaciją arba joje turi būti 
daroma nuorodą į juos. 

Or. en

Pagrindimas

Saugos taisyklės – pirmas ir pagrindinis klausimas, kurį reikia nurodyti tinklo nuostatuose, 
kuriuose turi būti bent jau pateikta aiški nuoroda, kur šią informaciją galima rasti. 

Pakeitimas 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Skyrius, kuriame aprašomi mokesčių 
ėmimo principai ir tarifai. Šiame skyriuje 
pateikiami atitinkami duomenys apie 
mokesčių ėmimo sistemą ir pakankamai 
daug informacijos apie mokesčius bei kitos 
informacijos apie prieigą, taikomos 
III priede išvardytoms tik vieno tiekėjo 

2. Skyrius, kuriame aprašomi mokesčių 
ėmimo principai ir tarifai. Šiame skyriuje 
pateikiami atitinkami duomenys apie 
mokesčių ėmimo sistemą ir pakankamai 
daug informacijos apie mokesčius bei kitos 
informacijos apie prieigą, taikomos 
III priede išvardytoms tik vieno tiekėjo 
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teikiamoms paslaugoms. Čia išsamiai 
aprašoma metodologija, taisyklės ir tam 
tikrais atvejais skaičiavimo sistema 31, 
36 straipsniams taikyti išlaidų ir mokesčių 
atžvilgiu. Pateikiama informacija apie jau 
nustatytus arba per ateinančius penkerius
metus numatomus nustatyti mokesčių 
pakeitimus.

teikiamoms paslaugoms. Čia išsamiai 
aprašoma metodologija, taisyklės ir tam 
tikrais atvejais skaičiavimo sistema 31, 
36 straipsniams taikyti išlaidų ir mokesčių 
atžvilgiu. Pateikiama informacija apie jau 
nustatytus arba per ateinančius penkerius 
metus numatomus nustatyti mokesčių 
pakeitimus. Patikslinama finansinė 
kompensavimo sistema, numatyta 
vėlavimo, kokybės pablogėjimo ir 
geležinkelio linijų panaikinimo atvejais.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama dar daugiau skaidrumo kalbant apie finansines kompensacijas, 
numatytas vėlavimo, kokybės pablogėjimo ir geležinkelio linijų panaikinimo atvejais.

Pakeitimas 695
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Skyrius, kuriame aprašomi mokesčių 
ėmimo principai ir tarifai. Šiame skyriuje 
pateikiami atitinkami duomenys apie 
mokesčių ėmimo sistemą ir pakankamai 
daug informacijos apie mokesčius bei kitos
informacijos apie prieigą, taikomos III 
priede išvardytoms tik vieno tiekėjo 
teikiamoms paslaugoms. Čia išsamiai 
aprašoma metodologija, taisyklės ir tam 
tikrais atvejais skaičiavimo sistema 31–36 
straipsniams taikyti išlaidų ir mokesčių 
atžvilgiu. Pateikiama informacija apie jau 
nustatytus arba per ateinančius penkerius 
metus numatomus nustatyti mokesčių 
pakeitimus. 

2. Skyrius, kuriame aprašomi mokesčių 
ėmimo principai ir tarifai. Šiame skyriuje 
pateikiami atitinkami duomenys apie 
mokesčių ėmimo sistemą ir pakankamai 
daug informacijos apie mokesčius. 
Infrastruktūros mokesčiai turi būti 
nurodyti vienam kilometrui atskirame 
rinkos segmente. Taip pat turi būti 
pateikta kita informacija apie prieigą, 
numatytą III priede išvardytoms tik vieno 
tiekėjo teikiamoms paslaugoms. Čia 
išsamiai aprašoma metodologija, taisyklės 
ir tam tikrais atvejais skaičiavimo sistema 
31 straipsnio 4 ir 5 dalims bei
36 straipsniui taikyti išlaidų ir mokesčių 
atžvilgiu. Pateikiama informacija apie jau 
nustatytus arba per ateinančius penkerius 
metus numatomus nustatyti mokesčių 
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pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Nurodant infrastruktūros mokestį vienam kilometrui atskirame rinkos segmente, būtų 
sudaryta galimybė paraiškų teikėjams iš anksto sudaryti savo išlaidų sąmatą, susijusią su 
paslaugų teikimu. 

Pakeitimas 696
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Skyrius, kuriame aprašomi mokesčių 
ėmimo principai ir tarifai. Šiame skyriuje 
pateikiami atitinkami duomenys apie 
mokesčių ėmimo sistemą ir pakankamai 
daug informacijos apie mokesčius bei kitos 
informacijos apie prieigą, taikomos III 
priede išvardytoms tik vieno tiekėjo 
teikiamoms paslaugoms. Čia išsamiai 
aprašoma metodologija, taisyklės ir tam 
tikrais atvejais skaičiavimo sistema 31–36 
straipsniams taikyti išlaidų ir mokesčių 
atžvilgiu. Pateikiama informacija apie jau 
nustatytus arba per ateinančius penkerius 
metus numatomus nustatyti mokesčių 
pakeitimus.

2. Skyrius, kuriame aprašomi mokesčių 
ėmimo principai ir tarifai. Šiame skyriuje 
pateikiami atitinkami duomenys apie 
mokesčių ėmimo sistemą ir pakankamai 
daug informacijos apie mokesčius. 
Infrastruktūros mokesčiai turi būti 
nurodyti vienam kilometrui atskirame 
rinkos segmente. Taip pat turi būti 
pateikta kita informacija apie prieigą, 
numatytą III priede išvardytoms tik vieno 
tiekėjo teikiamoms paslaugoms. Čia 
išsamiai aprašoma metodologija, taisyklės 
ir tam tikrais atvejais skaičiavimo sistema 
31–36 straipsniams taikyti išlaidų ir 
mokesčių atžvilgiu. Pateikiama informacija 
apie jau nustatytus arba per ateinančius 
penkerius metus numatomus nustatyti 
mokesčių pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Nurodant infrastruktūros mokestį vienam kilometrui atskirame rinkos segmente, būtų 
sudaryta galimybė paraiškų teikėjams iš anksto sudaryti savo išlaidų sąmatą, susijusią su 
paslaugų teikimu.
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Pakeitimas 697
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 priedo 7 punkto 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei to reikalauja konkurencijos su 
trečiosiomis šalimis sąlygos, atitinkamos 
valstybės narės gali priimti skirtingas 
taisykles dėl rinkliavų tuose tinkluose, 
kurių vėžės plotis skiriasi nuo pagrindinio 
geležinkelių tinklo Europos Sąjungoje
vėžės pločio. Tokios taisyklės gali būti 
paskelbtos per trumpesnį laikotarpį negu 
nustatyta šioje direktyvoje ir turi būti 
suderinamos su atitinkamų trečiųjų šalių 
taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas būtinas siekiant užtikrinti ES tinklų ir bendrovių konkurencingumą konkretaus 
nestandartinio pločio vėžę (1520 mm) turinčių trečiųjų šalių atžvilgiu. Infrastruktūros 
valdytojai šiose trečiosiose šalyse neskelbia mokesčių iš anksto (o jų kainos gali būti 
keičiamos labai lanksčiai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas).

Pakeitimas 698
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugos lygius ir e) saugos lygius, įskaitant geras traukinių 
mašinistų ir kitų įgulos narių, dirbančių 
tarpvalstybinio transporto sektoriuje, 
anglų kalbos žinias ir 

Or. da
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Pakeitimas 699
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. taisykles, pagal kurias būtų sprendžiami 
didelių veiklos sutrikdymų atvejai ir
avarinės situacijos, įskaitant minimalų 
paslaugų teikimo lygį streikų atveju, jei 
tokių būtų, taip pat sutarties nutraukimo 
prieš terminą ir naudotojų informavimo 
taisykles; 

9. taisykles, pagal kurias būtų sprendžiami 
didelių veiklos sutrikdymų atvejai, avarinės 
situacijos ir naudotojų informavimo 
taisykles; 

Or. da

Pakeitimas 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. taisykles, pagal kurias būtų sprendžiami 
didelių veiklos sutrikdymų atvejai ir 
avarinės situacijos, įskaitant minimalų 
paslaugų teikimo lygį streikų atveju, jei 
tokių būtų, taip pat sutarties nutraukimo 
prieš terminą ir naudotojų informavimo 
taisykles;

9. taisykles, pagal kurias būtų sprendžiami 
didelių veiklos sutrikdymų atvejai ir 
avarinės situacijos. Jos taip pat apima 
reikalavimą laiku informuoti naudotojus. 

Veiksmų, kurie reikalingi socialinių 
konfliktų, pvz., streikų, atveju informacija 
naudotojams turėtų būti pateikta ne vėliau 
kaip prieš 24 valandas prieš šiuos 
veiksmus, taip pat nurodant alternatyvių 
galimybių asmenų mobilumo poreikiam 
patenkinti.

Or. en
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Pakeitimas 701
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. taisykles, pagal kurias būtų sprendžiami 
didelių veiklos sutrikdymų atvejai ir 
avarinės situacijos, įskaitant minimalų 
paslaugų teikimo lygį streikų atveju, jei 
tokių būtų, taip pat sutarties nutraukimo 
prieš terminą ir naudotojų informavimo 
taisykles;

9. taisykles, pagal kurias būtų sprendžiami 
didelių veiklos sutrikdymų atvejai ir 
avarinės situacijos, taip pat sutarties 
nutraukimo prieš terminą ir naudotojų 
informavimo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Teisė streikuoti – viena iš pagrindinių teisių, kurios atveju kiekvienoje valstybėje narėje 
atskirai buvo nustatytos skirtingos taisyklės ar socialinių šalių susitarimai, todėl konkreti 
nuostata negali būti įtraukta į bendrą ES teisės akto tekstą. 

Pakeitimas 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viso tinklo pridėtinių išlaidų, įskaitant 
atlyginimus ir pensijas; 

a) viso tinklo pridėtinių išlaidų, išskyrus 
darbo kaštus;

Or. en

Pagrindimas

Darbo kaštai apima „vieneto kainą“ vienam darbuotojui, be to, juos taip pat galima suderinti 
su įvairiomis skaičiavimo taisyklėmis, galiojančiomis valstybėse narėse. 

Pakeitimas 703
Georges Bach
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viso tinklo pridėtinių išlaidų, įskaitant 
atlyginimus ir pensijas; 

a) viso tinklo pridėtinių išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 704
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viso tinklo pridėtinių išlaidų, įskaitant 
atlyginimus ir pensijas; 

a) viso tinklo pridėtinių išlaidų;

Or. en

Pagrindimas

Tik viso tinklo pridėtinės išlaidos neįtraukiamos į tiesiogines išlaidas, kaip nurodyta 
31 straipsnio 3 dalyje, o į atlyginimus ir pensijas darbuotojams, dalyvaujantiems 
infrastruktūros valdytojo veikloje, turi būti atsižvelgta, ir todėl jie turi būti įtraukti į 
apskaičiuojant tiesiogines išlaidų.

Pakeitimas 705
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) socialinių paslaugų, mokyklų, darželių 
ir restoranų; 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 706
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) socialinių paslaugų, mokyklų, darželių 
ir restoranų; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Socialinės išlaidos, susijusios su darbuotojais, dalyvaujančiais infrastruktūros valdytojo 
veikloje, turi būti įtrauktos į tiesioginių išlaidų skaičiavimą, nes tai dalis tiesiogiai ar 
netiesiogiai gauto darbo užmokesčio, numatyto pagal skirtingus darbo teisės aktus arba 
sutartis, sudarytas kiekvienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Infrastruktūros valdytojas turi 
reguliavimo institucijai patikėti 
apskaičiuoti tiesioginę kainą, įskaitant 
kainos parametrus ir veiksnius.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu numatoma tiesioginės kainos apskaičiavimo kontrolė, kurią atlieka 
reguliavimo institucija.

Pakeitimas 708
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Infrastruktūros valdytojas įrodo
reguliavimo institucijai, kad pagal 32 
straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu 
paslaugai gali būti taikomi antkainiai, 
kuriuos taikant kiekviena toliau 
išvardytuose punktuose atskirai nurodyta 
paslauga priklauso skirtingiems rinkos 
segmentams:

3. Tuo atveju, kai infrastruktūros 
valdytojas nustato antkainius, jis sudaro 
rinkos segmentų sąrašą, kuriam 
pirmiausia turi pritarti reguliavimo
institucija. 

Antkainiai turi būti tokie, kad atskirų 
segmentų srauto apimtys plėtotųsi ne 
blogiau nei eismo apimtys 
konkuruojančiose rinkose.
Porų sąrašas, kurį infrastruktūros 
valdytojai nagrinėja prieš sudarydami 
rinkos segmentų sąrašą, siekdami įvesti 
antkainių sistemą pagal 31 straipsnio 3 
dalį, apima bent:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas apibrėžia rinkos kriterijus, nurodant, kad antkainiai turi būti tokie, kad atskirų 
segmentų srauto apimtys plėtotųsi ne blogiau nei eismo apimtys kitų transporto rūšių 
konkuruojančiose rinkose. Šis patikslinimas padėtų parodyti geležinkelio įmonių gebėjimą 
sumokėti antkainius ir remtų geležinkelių sektoriaus konkurencingumą. 

Pakeitimas 709
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 3 punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Infrastruktūros valdytojas įrodo 
reguliavimo institucijai, kad pagal 32 
straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu 
paslaugai gali būti taikomi antkainiai, 
kuriuos taikant kiekviena toliau 
išvardytuose punktuose atskirai nurodyta 
paslauga priklauso skirtingiems rinkos 

3. Infrastruktūros valdytojas nustato 
vienodus rinkos segmentus ir jiems skirtus 
atitinkamus antkainius pagal 32 
straipsnio 1 dalį, remdamasis rinkos 
tyrimo rezultatais ir pasikonsultavęs su 
pareiškėjais.
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segmentams:
Infrastruktūros valdytojas įrodo 
reguliavimo institucijai, kad pagal 
32 straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu 
paslaugai gali būti taikomi antkainiai. Tuo 
atveju, kai infrastruktūros valdytojas 
nustato antkainius, jis sudaro rinkos 
segmentų sąrašą, kuriam pirmiausia turi 
pritarti reguliavimo institucijos. 

Antkainiai turi būti tokie, kad atskirų 
segmentų srauto apimtys plėtotųsi ne 
blogiau nei eismo apimtys 
konkuruojančiose rinkose.

Or. en

Pakeitimas 710
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 3 punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Infrastruktūros valdytojas įrodo 
reguliavimo institucijai, kad pagal 32 
straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu 
paslaugai gali būti taikomi antkainiai, 
kuriuos taikant kiekviena toliau 
išvardytuose punktuose atskirai nurodyta 
paslauga priklauso skirtingiems rinkos
segmentams:

3. Infrastruktūros valdytojas, siekdamas
padidinti eismo apimtis, tenkančias 
kiekvienam segmentui, nustato vienodus 
rinkos segmentus ir jiems skirtus 
atitinkamus antkainius pagal 32 straipsnio 
1 dalį, remdamasis rinkos tyrimo 
rezultatais ir pasikonsultavęs su 
pareiškėjais. Į geležinkelių rinkos 
segmentus reikia atsižvelgti, taikant vieną 
iš šių orientacinių kriterijų:

Or. en

Pagrindimas

Procedūra, kurios turi laikytis atskiram geležinkelių rinkos segmentui pagal valstybės narės 
išduotą leidimą antkainius numatantis infrastruktūros valdytojas.
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Pakeitimas 711
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 3 punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Infrastruktūros valdytojas įrodo 
reguliavimo institucijai, kad pagal 32 
straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu 
paslaugai gali būti taikomi antkainiai, 
kuriuos taikant kiekviena toliau 
išvardytuose punktuose atskirai nurodyta 
paslauga priklauso skirtingiems rinkos 
segmentams:

3. Reguliavimo institucija pasirūpina, kad 
pagal 32 straipsnio 1 dalį vežimo 
geležinkeliu paslaugai galėtų būti taikomi 
antkainiai, kuriuos taikant kiekviena toliau 
išvardytuose punktuose atskirai nurodyta 
paslauga priklauso skirtingiems rinkos 
segmentams:

Or. nl

Pakeitimas 712
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Infrastruktūros valdytojas įrodo 
reguliavimo institucijai, kad pagal 32 
straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu 
paslaugai gali būti taikomi antkainiai, 
kuriuos taikant kiekviena toliau 
išvardytuose punktuose atskirai nurodyta 
paslauga priklauso skirtingiems rinkos 
segmentams:

3. Infrastruktūros valdytojas nustato 
vienodus rinkos segmentus ir jiems skirtus 
atitinkamus antkainius pagal 32 
straipsnio 1 dalį, remdamasis rinkos 
tyrimo rezultatais ir pasikonsultavęs su 
pareiškėjais. 

Infrastruktūros valdytojas įrodo 
reguliavimo institucijai, kad pagal 
32 straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu 
paslaugai gali būti taikomi antkainiai. Tuo 
atveju, kai infrastruktūros valdytojas 
nustato antkainius, jis sudaro rinkos 
segmentų sąrašą, kuriam pirmiausia turi 
pritarti reguliavimo institucijos. 

a) keleivių ir krovinių vežimo paslaugos; 
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b) traukiniai, kuriais vežami pavojingi 
kroviniai ir kiti krovininiai traukiniai;

c) vežimo valstybės viduje ir tarptautinio 
vežimo paslaugos; 

d) kombinuotas transportas ir tiesioginiai 
traukiniai;

e) Mieste arba regione teikiamos keleivių 
vežimo paslaugos ir tarpmiestinio keleivių 
vežimo paslaugos;

f) Paskirtinai traukiniai ir keičiamo 
sąstato krovininiai traukiniai;

g) Reguliarios ir nereguliarios vežimo 
traukiniu paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 3 punkto 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Antkainiai turi būti tokie, kad labai 
nepakenktų geležinkelių transportui 
palyginti su kitomis transporto rūšimis.

Or. fr

Pagrindimas

Taikomi antkainiai neturi pakenkti geležinkelių transporto konkurencingumui palyginti su 
kitomis transporto rūšimis.

Pakeitimas 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 3 punkto g a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) paslaugos, nurodytos viešųjų 
paslaugų sutartyje ar laisvai prieinamų 
paslaugų sutartyje;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pradedama taikyti nauja rinkos segmentų rūšis – paslaugos, nurodytos viešųjų 
paslaugų sutartyje ar laisvai prieinamų paslaugų sutartyje.

Pakeitimas 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 3 punkto g b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) greitojo geležinkelio traukiniai ir 
(arba) paprastieji traukiniai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pradedama taikyti nauja rinkos segmentų rūšis – greitojo geležinkelio 
traukiniai ir (arba) paprastieji traukiniai.

Pakeitimas 716
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip 
prieš penkias dienas iki traukinio 

b) Infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip 
prieš penkias dienas iki traukinio 
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važiavimo pateikia geležinkelio įmonei 
tvarkaraštį, pagal kurį bus apskaičiuojami 
vėlavimai. 

važiavimo pateikia geležinkelio įmonei 
tvarkaraštį, pagal kurį bus apskaičiuojami 
vėlavimai. Valstybės narės gali priimti 
skirtingus terminus dėl infrastruktūros
pajėgumų paskirstymo tinklams, 
technologiškai atskirtiems nuo 
pagrindinio ES geležinkelių tinklo, 
siekdamos užtikrinti veiklos koordinavimą 
su trečiųjų šalių geležinkelių tinklais.

Or. en

Pakeitimas 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 5 punkto 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Krovinių vežimui:: Krovinių vežimui::
Metai Nuolaida Metai Nuolaida

2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
2023 2% 2023 2,5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr

Pagrindimas

Laikinos nuolaidos traukiniams, kuriuose įrengta Europos traukinių kontrolės sistema 
(ETCS), turėtų būti gera paskata naudoti šią technologiją. Todėl siūlomos didesnės 
nuolaidos.
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Pakeitimas 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Laikinas infrastruktūros mokesčio 
sumažinimas traukiniams, kuriuose 
įrengta ETCS, kaip nurodyta 32 
straipsnio 3 dalyje, nustatomas taip:

Išbraukta.

Krovinių vežimui:

Metai Nuolaida

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Keleivių vežimui:
Metai Nuolaida

2020 5%
2021 5%

2022 5%
2023 5%
2024 5%
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Or. pl

Pagrindimas

Nuolaidos turi skatinti visiško interoperatyvumo įdiegimą (riedmenų ir infrastruktūros 
atžvilgiu). Didelių nuolaidų suteikimas traukiniams su ETCS gali lemti tai, kad valdytojas 
kompensuos nuostolius kitų vežėjų sąskaita, kurių riedmenys neturi ETCS, o tai neatitiks 
siūlomos nuostatos tikslo. Nuolaidų dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į daugelį veiksnių 
(tinklo dydį ir techninius parametrus, įskaitant ERTMS linijos ilgį, renovavimo planus).

Pakeitimas 719
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 5 punkto 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Krovinių vežimui: Krovinių vežimui:
Metai Nuolaida Metai Nuolaida

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Pagrindimas

Siekiama skatinti, kad traukiniuose būtų įrengta Europos traukinių valdymo sistema (ETCS), 
ir suteikti geležinkelio transporto operatoriams pakankamai laiko reikiamoms investicijoms 
suplanuoti ir įgyvendinti.



AM\870643LT.doc 155/159 PE467.167v01-00

LT

Pakeitimas 720
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 5 punkto 2 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keleivių vežimui: Keleivių vežimui:
Metai Nuolaida Metai Nuolaida

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Pagrindimas

Siekiama skatinti, kad traukiniuose būtų įrengta Europos traukinių valdymo sistema (ETCS), 
ir suteikti geležinkelio transporto operatoriams pakankamai laiko reikiamoms investicijoms 
suplanuoti ir įgyvendinti.

Pakeitimas 721
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nepaisant to, tinklų, kurie jungia 
valstybes nares ir trečiąsias šalis ir kurių 
vėžės plotis skiriasi nuo pagrindinio 
geležinkelių tinklo Europos Sąjungoje
vėžės pločio, atveju planavimo ir 
paskirstymo procesas gali būti vykdomas 
pagal specialias procedūras ir sąlygas, 
taikomas šiam konkrečiam tinklui.

Or. en
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Pakeitimas 722
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X PRIEDAS Išbraukta.
Reguliavimo institucijoms teiktinos 

finansinės ataskaitos
(nurodytos 56 straipsnio 8 dalyje)

Pagal 56 straipsnio 8 dalį reguliavimo 
institucijoms teikiamose finansinėse 
ataskaitose turi būti bent šie elementai:
1. Apskaitos atskyrimas
Infrastruktūros valdytojų ir visų įmonių 
ar kitų subjektų, vykdančių vežimo 
geležinkeliu veiklą ar integruojančių 
skirtingas vežimo geležinkeliu kategorijas, 
arba gaunančių viešąsias lėšas, 
reguliavimo institucijoms teikiamas 
finansines ataskaitas:
a) sudaro atskiros krovinių vežimo, 
keleivių vežimo ir infrastruktūros valdymo 
veiklos pelno (nuostolių) ataskaitos ir 
balansai;
b) jose pateikiama skaidri ir išsami 
informacija apie atskirus viešųjų lėšų ir 
kitų kompensavimo formų šaltinius ir jų 
skaidrų naudojimą, įskaitant išsamią 
įmonių grynųjų pinigų srautų apžvalgą, 
kad būtų galima nustatyti, kaip šios 
viešosios lėšos ir kitos kompensavimo 
formos buvo išleistos;
c) į jas įtrauktos pelno ir išlaidų 
kategorijos, kad pagal reguliavimo 
institucijos reikalavimus būtų galima 
nustatyti, ar nepasitaikė šių skirtingų 
veiklų kryžminio subsidijavimo atvejų;
d) jose yra pakankamai detalių, kiek 
reguliavimo institucijos manymu yra 
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būtina ir proporcinga pateikti;
e) kartu pateikiamas dokumentas, 
kuriame nurodoma metodika, naudota 
priskiriant išlaidas skirtingoms veiklos 
rūšims.
Jeigu finansines ataskaitas reguliavimo 
institucijai pateikianti įmonė priklauso 
grupei, parengiamos visos grupės, kaip 
visumos, ir kiekvienos patronuojamosios 
įmonės finansinės ataskaitos. Be to, į 
reguliavimo institucijoms pateikiamas 
finansines ataskaitas įtraukiama visa 
informacija apie mokėjimus, atlikti tarp 
grupės įmonių, kad būtų užtikrinta, jog 
viešosios lėšos buvo panaudotos tinkamai.
2. Prieigos prie geležinkelių 
infrastruktūros objektų mokesčių 
stebėsena
Finansines ataskaitas, kurias 
infrastruktūros valdytojai teikia 
reguliavimo institucijoms:
a) sudaro skirtingos išlaidų kategorijos, 
visų pirma suteikiančios pakankamai 
informacijos apie skirtingų paslaugų arba 
paslaugų grupių ribines ir (arba) 
tiesiogines išlaidas, kad būtų galima 
stebėti infrastruktūros mokesčius;
b) jose pateikiama pakankamai 
informacijos, kad būtų galima stebėti 
atskirus už paslaugas (arba paslaugų 
grupes) sumokėtus mokesčius; jeigu to 
reikalauja reguliavimo institucija, šioje 
informacijoje nurodomi duomenys apie 
atskirų paslaugų mastą, atskirų paslaugų 
kainas ir bendras pajamas už atskiras 
paslaugas, gautas iš vidaus ir išorės 
klientų;
c) jose, taikant tinkamą išlaidų metodiką, 
nurodomos atskirų paslaugų (arba 
paslaugų grupių) išlaidos ir pajamos, kaip 
reikalauja reguliavimo institucija, kad 
būtų galima nustatyti galbūt 
nekonkurencingų kainų nustatymo 
atvejus (kryžminės subsidijos, agresyvi 
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kainodara ir pernelyg didelių kainų 
nustatymas).
3. Finansinės veiklos nurodymas
Finansines ataskaitas, kurias 
infrastruktūros valdytojai teikia 
reguliavimo institucijoms, sudaro:
a) finansinės veiklos ataskaita;
b) išlaidų ataskaitos santrauka;
c) techninės priežiūros išlaidų ataskaita;
d) veiklos išlaidų ataskaita;
e) pelno ataskaita;
f) pastabos, kuriomis prireikus 
patikslinamos ir paaiškinamos ataskaitos.
4. Kiti aspektai
Infrastruktūros valdytojų pateikiamas 
finansines ataskaitas tikrina 
nepriklausomas auditorius. Auditoriaus 
ataskaita pridedama prie reguliavimo 
institucijai teikiamų finansinių ataskaitų.
Reguliavimo institucijai teikiamas 
finansines ataskaitas sudaro pelno 
(nuostolių) ataskaitos ir balansai, jos taip 
pat yra suderinamos su teisės aktais 
reikalaujamomis įmonės ataskaitomis ir 
pateikiami visų suderintų straipsnių 
paaiškinimai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su pasiūlymu išbraukti 56 straipsnio 8 dalį iš reguliavimo institucijos taikymo 
srities.

Pakeitimas 723
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 priedo 1 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaro atskiros krovinių vežimo, 
keleivių vežimo ir infrastruktūros valdymo 
veiklos pelno (nuostolių) ataskaitos ir 
balansai;

a) sudaro atskiros krovinių vežimo, 
keleivių vežimo ir infrastruktūros valdymo 
veiklos pelno (nuostolių) ataskaitos ir 
balansai; jos turi būti susijusios su 
nustatytais rodikliais ir pasiektais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Ataskaitas susiejus su tikslais ir rodikliais bus galima geriau įvertinti nuostolius ir pelną.

Pakeitimas 724
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) į jas įtrauktos pelno ir išlaidų 
kategorijos, kad pagal reguliavimo 
institucijos reikalavimus būtų galima 
nustatyti, ar nepasitaikė šių skirtingų veiklų 
kryžminio subsidijavimo atvejų; 

c) į jas įtrauktos pelno ir išlaidų 
kategorijos, kad pagal 6 straipsnio
reikalavimus ir atsižvelgiant į reguliavimo 
institucijos nuomonę dėl jų būtinumo ir 
proporcingumo būtų galima nustatyti, ar 
nepasitaikė šių skirtingų veiklų kryžminio 
subsidijavimo atvejų;

Or. en


