
 

AM\883150LT.doc  PE472.775v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

9.11.2011 A7-0367/134 

Pakeitimas  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

ECR frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) Valstyb÷s nar÷s gali netaikyti 6, 7, 8 ir 
13 straipsnių ir IV skyriaus:  

 – geležinkelio įmon÷ms, kurios teikia tik 
krovinių vežimo geležinkeliais paslaugas 
geležinkelių infrastruktūra, kurią iki šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos valdo tos 
įmon÷s ir kurios v÷ž÷s plotis skiriasi nuo 
pagrindinio tos valstyb÷s nar÷s tinklo 
v÷ž÷s pločio, ir kuri yra sujungta su ES 
nepriklausančios valstyb÷s teritorijoje 
esančia geležinkelių infrastruktūra, jeigu 
valdoma infrastruktūra n÷ra nurodyta 
2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime Nr. 661/2010/ES d÷l 
Sąjungos transeuropinio transporto tinklo 
pl÷tros gairių. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Pakeitimas  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ir kiti 

 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) Valstyb÷s nar÷s gali netaikyti 6, 7, 8 ir 
13 straipsnių ir IV skyriaus: 

 – geležinkelio įmon÷ms, kurios teikia tik 
krovinių vežimo geležinkeliais paslaugas 
geležinkelių infrastruktūra, kurią iki šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos valdo tos 
įmon÷s ir kurios v÷ž÷s plotis skiriasi nuo 
pagrindinio tos valstyb÷s nar÷s tinklo 
v÷ž÷s pločio, ir kuri yra sujungta su ES 
nepriklausančios valstyb÷s teritorijoje 
esančia geležinkelių infrastruktūra, jeigu 
valdoma infrastruktūra n÷ra nurodyta 
2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime Nr. 661/2010/ES d÷l 
Sąjungos transeuropinio transporto tinklo 
pl÷tros gairių. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/136 

Pakeitimas  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

6 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

4. Siekiant užtikrinti visišką 
infrastruktūros išlaidų skaidrumą, šių 
skirtingų 1 ir 3 dalyse nurodytų veiklos 
sričių apskaita tvarkoma taip, kad būtų 
galima steb÷ti, kaip laikomasi ankstesnių 
dalių nuostatų ir kaip naudojamos iš 
infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, 
papildomos pajamos iš kitos komercin÷s 
veiklos ir infrastruktūros valdytojui 
skirtos viešosios ir privačios l÷šos. 

 Infrastruktūros valdytojo pajamomis jokiu 
būdu negali naudotis geležinkelio įmon÷ 
arba įstaiga ar įmon÷, kuri kontroliuoja 
geležinkelio įmonę, nes d÷l to gali 
sustipr÷ti jos pad÷tis rinkoje arba ji gali 
įgauti ekonominio pranašumo palyginti 
su kitomis geležinkelio įmon÷mis. 

 Šia nuostata neužkertamas kelias, 
prižiūrint 55 straipsnyje nurodytai 
reguliavimo institucijai, grąžinti ne iš 
viešųjų l÷šų finansuojamas finansines 
paskolas, įskaitant palūkanas pagal 
rinkos sąlygas, kurias infrastruktūros 
valdytojui suteik÷ įstaiga ar įmon÷, 
kontroliuojanti geležinkelio įmonę. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Pakeitimas  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad II priede 
išvardytos funkcijos, garantuojančios 
tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie 
infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar 
įmon÷ms  , kurios pačios neteikia jokių 
geležinkelių transporto paslaugų. 
Nepriklausomai nuo organizacinių 
struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas 
buvo pasiektas. Vis d÷lto valdant eismą 
tinkle itin svarbus veiksmingas 
geležinkelio įmonių ir infrastruktūros 
valdytojų bendradarbiavimas. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Pakeitimas  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D frakcijos vardu 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) Be kitų reguliavimo iniciatyvų, 
kuriomis siekiama supaprastinti 
telematikos priemonių keleiviams diegimą 
ir vystymą, reik÷tų užtikrinti geresnes 
galimybes gauti kelion÷s informaciją ir 
bilietų įsigijimo paslaugas keleivių stotyse. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Pakeitimas  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D frakcijos vardu 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

6 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

4. Siekiant užtikrinti visišką 
infrastruktūros išlaidų skaidrumą, šių 
skirtingų 1 ir 3 dalyse nurodytų veiklos 
sričių apskaita tvarkoma taip, kad būtų 
galima steb÷ti, kaip laikomasi ankstesnių 
dalių nuostatų ir kaip naudojamos iš 
infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, 
papildomos pajamos iš kitos komercin÷s 
veiklos ir infrastruktūros valdytojui 
skirtos viešosios ir privačios l÷šos. 

 Infrastruktūros valdytojo pajamomis jokiu 
būdu negali naudotis geležinkelio įmon÷ 
arba įstaiga ar įmon÷, kuri kontroliuoja 
geležinkelio įmonę, nes d÷l to gali 
sustipr÷ti jos pad÷tis rinkoje arba ji gali 
įgauti ekonominio pranašumo palyginti 
su kitomis geležinkelio įmon÷mis. 

 Šia nuostata neužkertamas kelias, 
prižiūrint 55 straipsnyje nurodytai 
reguliavimo institucijai, grąžinti ne iš 
viešųjų l÷šų finansuojamas finansines 
paskolas, įskaitant palūkanas pagal 
rinkos sąlygas, kurias infrastruktūros 
valdytojui suteik÷ įstaiga ar įmon÷, 
kontroliuojanti geležinkelio įmonę. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Pakeitimas  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D frakcijos vardu 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

22 straipsnis  

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/200716 
III skyriaus,  geležinkelio įmon÷ tinkamai 
apdraudžiama , kad gal÷tų vykdyti  
nacionalinių ir tarptautinių teis÷s aktų 
civilin÷s atsakomyb÷s reikalavimus  , jeigu 
įvyktų nelaimingas atsitikimas su kroviniu, 
pašto siuntomis ar trečiaisiais asmenimis. 

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/200716 
III skyriaus, geležinkelio įmon÷ tinkamai 
apdraudžiama arba gauna atitinkamų 
garantijų nuostoliams padengti remiantis 
rinkos sąlygomis, kad gal÷tų vykdyti 
nacionalinių ir tarptautinių teis÷s aktų 
civilin÷s atsakomyb÷s reikalavimus, jeigu 
įvyktų nelaimingas atsitikimas su kroviniu, 
pašto siuntomis ar trečiaisiais asmenimis. 
Tinkama laikoma draudimo suma gali 
būti diferencijuojama, siekiant atsižvelgti į 
paslaugų, ypač geležinkelių transporto 
paslaugų, teikiamų plačiajai visuomenei 
kultūros ar paveldo tikslais geležinkelių 
tinkle, ypatumus. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Pakeitimas  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

27 straipsnio 3 dalies 3 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) Nepažeidžiant 4 straipsnyje numatyto 
valdytojų nepriklausomumo principo ir 
laikantis sąlygos, kad ši teis÷ buvo 
suteikta pagal konstitucinę teisę ne v÷liau 
kaip prieš dvejus metus iki šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos, nacionalinis 
parlamentas gali tur÷ti teisę tikrinti 
infrastruktūros valdytojo nustatytus 
mokesčius ir prireikus juos persvarstyti.   
Tuo atveju, jei šie mokesčiai persvarstomi, 
užtikrinama, kad jie atitiktų šią direktyvą, 
nustatytą mokesčių ÷mimo sistemą ir 
taisykles.  

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Pakeitimas  142 

Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) Kadangi n÷ra infrastruktūros išlaidų 
paskirstymo bendrų taisyklių, valstyb÷s 
nar÷s, pasitarusios su infrastruktūros 
valdytoju, tur÷tų  nustatyti taisykles, 
kuriose būtų numatyta, kad geležinkelio 
įmon÷s moka  už naudojimąsi geležinkelių 
infrastruktūra. Tokios taisykl÷s netur÷tų 
diskriminuoti geležinkelio įmonių. 

(9) Kadangi n÷ra infrastruktūros išlaidų 
paskirstymo bendrų taisyklių, valstyb÷s 
nar÷s, pasitarusios su infrastruktūros 
valdytoju, tur÷tų nustatyti taisykles, 
kuriose būtų numatyta, kad geležinkelio 
įmon÷s naudojasi geležinkelių 
infrastruktūra. Tokiomis taisykl÷mis 
netur÷tų būti diskriminuojamos 
geležinkelio įmon÷s ar sudaryta galimyb÷ 
vykdyti socialinį dempingą geležinkelio 
darbuotojų atžvilgiu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši nuostata taikoma taisykl÷ms, o ne infrastruktūros mokesčiams: įmonių nediskriminavimas 
yra aiškiai įtvirtinta nuostata ir tokia pati nuostata vienodai tur÷tų būti taikoma susijusiems ir 
geležinkelio įmonių samdomiems darbuotojams, kai teikiamos paraiškos d÷l paslaugos 
teikimo. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Pakeitimas  143 

Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

(17) Vertinant, ar gal÷tų iškilti pavojus 
viešųjų paslaugų sutarčių socialinei ir 
ekonominei pusiausvyrai, reik÷tų 
atsižvelgti į iš anksto nustatytus kriterijus, 
pavyzdžiui, poveikį paslaugų, įtrauktų į 
viešųjų paslaugų sutartį, patikimumui, 
įskaitant poveikį sanglaudos ir transporto 
politikai atitinkamame regione bei sutartį 
sudariusios kompetentingos valdžios 
institucijos grynosioms išlaidoms, 
keleivinio transporto paklausą, bilietų 
kainodarą, bilietų pardavimo tvarką, stočių 
abejose sienos pus÷se vietą ir skaičių bei 
siūlomos naujos paslaugos tvarkaraštį ir 
dažnumą. Valstyb÷s nar÷s arba 
kompetentingos vietos valdžios institucijos 
pagal tokį įvertinimą ir atitinkamos 
reguliavimo institucijos sprendimą gali 
suteikti, pakeisti arba atsisakyti suteikti 
prieigos teisę norimoms teikti tarptautinio 
keleivių vežimo paslaugoms, įskaitant 
mokesčių iš naują tarptautinio keleivių 
vežimo paslaugą teikiančio ūkio subjekto 
÷mimą, atsižvelgiant į socialinę ir 
ekonominę analizę ir laikantis Sąjungos 
teis÷s bei lygyb÷s, skaidrumo ir 
nediskriminavimo principų. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Viešųjų paslaugų sutartys sudaromos, kad būtų pasiekti socialin÷s ir sanglaudos politikos 
tikslai, taip pat atsižvelgiant į išlaidų ir naudos analizę, bet šis ekonominis kriterijus n÷ra 
vienintelis kriterijus, kurio įsipareigojo laikytis valstyb÷s nar÷s arba kompetentingos vietos 
valdžios institucijos, taigi jos turi reaguoti į tokius prašymus. 
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9.11.2011 A7-0367/144 

Pakeitimas  144 

Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Bendra Europos geležinkelių erdv÷ (nauja redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

38 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(38) Valstyb÷s nar÷s tur÷tų tur÷ti galimybę 
leisti geležinkelių paslaugų pirk÷jams 
tiesiogiai dalyvauti skirstant infrastruktūros 
paj÷gumą. 

(38) Valstyb÷s nar÷s gal÷tų leisti tik 
licencijuotoms geležinkelio įmon÷ms 
pirkti geležinkelių paslaugas ir tiesiogiai 
dalyvauti skirstant infrastruktūros 
paj÷gumą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tik licencijuotos geležinkelio įmon÷s tur÷tų tur÷ti teisę dalyvauti perkant geležinkelio 
paslaugas ir tur÷ti prieigą prie jų, nes tur÷damos patvirtintus paj÷gumus jos gali užtikrinti 
visapusišką integruotų saugos nuostatų laikymąsi. 

 
 


