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9.11.2011 A7-0367/145 

Pakeitimas  145 
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 

2 straipsnio 1 dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. II skyrius netaikomas geležinkelio 
įmon÷ms, kurios paslaugas teikia tik 
mieste, priemiestyje arba regione. 

1. Ši direktyva taikoma geležinkelio 
įmon÷ms, kurios teikia vidaus ir 
tarptautines vežimo geležinkeliais 
paslaugas, išskyrus kitų b÷ginio transporto 
rūšių, pvz., metro arba tramvajų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Labai svarbu patikslinti taikymo sritį atsižvelgiant į paslaugas regione ir priemiestyje, nes jas 

dažnai teikia geležinkelio įmon÷s ir jas teikiant naudojamasi geležinkelių tinklo 

infrastruktūra. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Pakeitimas  146 

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 
2 straipsnio 2 dalies įvadin÷ dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s III skyriaus gali 

netaikyti: 

2. Valstyb÷s nar÷s, laikydamasi savo 
nacionalinių teis÷s aktų d÷l saugaus 
eksploatavimo sąlygų, III skyriaus gali 
netaikyti: 

Or. en 

Pagrindimas 

Kiekviena valstyb÷ nar÷ pagal savo nacionalinius teis÷s aktus privalo užtikrinti visų 

galiojančių saugos ir geležinkelių eksploatavimo taisyklių laikymąsi, net jei numatyta išimtis. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Pakeitimas  147 

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 
2 straipsnio 3 dalies b punktas  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) tinklams, skirtiems vien tik miesto ar 

priemiestin÷ms keleivių vežimo 
geležinkeliais  paslaugoms teikti; 

b) tinklams, kuriais naudojasi vien tik 
geležinkelio įmon÷, kuriai netaikomos 
1 dalies nuostatos, tik miesto ar 

priemiestin÷ms keleivių vežimo 
geležinkeliais paslaugoms teikti ir tik tol, 
kol tinklo paj÷gumo be šios geležinkelio 
įmon÷s nepaprašo kitas pareišk÷jas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Patikslinama, kokiam regioniniam keleivių vežimo geležinkeliais tinklui ir paslaugoms 

nuostatos gali būti netaikomos, jei jiems netaikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Pakeitimas  148 

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 
3 straipsnio 6 punktas  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Mieste ir priemiesčiuose teikiamos 

paslaugos – transporto paslaugos, 
teikiamos, kad būtų patenkinti miesto arba 

aglomeracijos transporto poreikiai ir 
transporto poreikiai tarp tokio miesto arba 

aglomeracijos ir juos supančių rajonų; 

(6) Mieste ir priemiesčiuose teikiamos 

paslaugos – geležinkelio paslaugos, 
teikiamos naudojantis kitu nei tokių 
b÷ginio transporto rūšių kaip metro ar 
tramvajus tinklu, kad būtų patenkinti 
miesto arba aglomeracijos transporto 

poreikiai ir transporto poreikiai tarp tokio 
miesto arba aglomeracijos ir juos supančių 

rajonų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Patikslinimas būtinas siekiant nustatyti susijusius geležinkelių tinklus ir atitinkamas 

geležinkelio paslaugas, teikiamas naudojantis šiais tinklais. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Pakeitimas  149 

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 
3 straipsnio 12 punktas  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Pareišk÷jas – geležinkelio įmon÷ ir 
kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, 
pavyzdžiui, Reglamente (EB) 
Nr. 1370/2007 apibr÷žtos kompetentingos 
institucijos, taip pat siunt÷jai, 
ekspeditoriai ir kombinuoto susisiekimo 
operatoriai, kurie, nor÷dami teikti 
viešąsias paslaugas arba tur÷dami 
komercinių interesų, pageidauja įsigyti 

infrastruktūros paj÷gumo; 

(12) Pareišk÷jas – licencijuota geležinkelio 
įmon÷, kuri, nor÷dama teikti viešąsias 
paslaugas arba tur÷dama komercinių 

interesų, pageidauja įsigyti infrastruktūros 

paj÷gumo geležinkelio paslaugoms teikti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kadangi reikalingos įvairios technin÷s žinios tam, kad tinklo paj÷gumai būtų paskirstyti  

užkertant kelią bet kokiam netinkamam naudojimui arba prekybai keliais, pareišk÷jas turi būti 

licencijuota geležinkelio įmon÷. Bet koks kitų galimų pareišk÷jų (išskyrus geležinkelio 

įmones), kaip antai ekspeditoriai arba krovinių siuntimo paslaugų teik÷jai, įtraukimas būtų 

nesuderinamas su ES reglamento 913/2010 15 straipsniu. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Pakeitimas  150 

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 
5 straipsnio pavadinimas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Geležinkelio įmonių valdymas pagal 
komercinius principus 

Geležinkelio įmonių valdymas 

Or. en 

Pagrindimas 

Geležinkelio paslaugos taip pat yra bendro intereso paslaugų dalis, tod÷l neturi būti 

apsiribojama komerciniais principais, kurie jau nebeminimi valstybių narių sprendimuose 

nustatant su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Pakeitimas  151 

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 
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad geležinkelio 

įmon÷ms būtų suteikta galimyb÷ savo 

veiklą reguliuoti pagal rinkos poreikius ir 
kad už šios veiklos tvarkymą būtų 
atsakingos tų geležinkelio įmonių vadybos 
organizacijos tam, kad būtų teikiamos 
veiksmingos ir atitinkamos paslaugos kuo 
mažesne kaina ir reikiamos kokyb÷s. 

Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad geležinkelio 

įmon÷ms būtų suteikta galimyb÷ savo 

veiklą reguliuoti pagal rinkos poreikius ir 
teikti patikimas, veiksmingas ir 
atitinkamas geležinkelių transporto 
paslaugas, apimant įpareigojimus teikti 
viešąsias geležinkelio transporto sistemos 
paslaugas kaip viešojo intereso paslaugas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Geležinkelio įmonių tinkamas orientavimasis į rinką neturi pakenkti jų įsipareigojimams teikti 

viešąsias paslaugas vykdant sutartį, sudarytą su atitinkama valstybe nare. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Pakeitimas  152 

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 
5 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei geležinkelio įmon÷ tiesiogiai arba 
netiesiogiai priklauso valstybei narei arba 
yra jos kontroliuojama, valstyb÷s nar÷s 
kontrol÷s teis÷s, susijusios su vadovavimu 
įmonei, ne didesn÷s nei nacionaliniu 
akcinių bendrovių įstatymu privačių 
akcinių bendrovių akcininkams suteiktos 
su vadovavimu susijusios teis÷s. 3 dalyje 
nurodyti politikos metmenys, kuriuos 
valstyb÷ gali nustatyti įmon÷ms, 
naudodamasi savo kaip akcinink÷s 
kontrol÷s teis÷mis, gali būti tik bendro 
pobūdžio ir turi būti nesusiję su 
konkrečiais vadovavimo įmonei 
sprendimais. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Visa atsakomyb÷ tenka valdybai, kuri atsižvelgs į akcininkų valią įgyvendindama atitinkamus 

nurodymus. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Pakeitimas  153 

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 
11 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s gali apriboti 10 
straipsnyje nustatytą  prieigos teisę 
paslaugoms tarp išvykimo vietos ir 

paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar 

kelios viešųjų paslaugų sutartys, 

atitinkančios galiojančius Sąjungos  teis÷s 
aktus. Tokiais apribojimais negali būti 

ribojama teis÷ įlaipinti keleivius bet kurioje 

stotyje, esančioje tarptautin÷s paslaugos 

maršrute, ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant 

toje pačioje valstyb÷je nar÷je esančias 

stotis, išskyrus atvejus, kai d÷l 

pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus 

viešųjų paslaugų sutarties ekonominei 

pusiausvyrai. 

1. Valstyb÷s nar÷s arba atitinkamos 
kompetentingos vietos valdžios 
institucijos, sudarančios viešųjų paslaugų 
sutartis, gali apriboti 10 straipsnyje 
nustatytą prieigos teisę paslaugoms tarp 

išvykimo vietos ir paskirties vietos, 

kurioms taikoma viena ar kelios viešųjų 

paslaugų sutartys, atitinkančios 

galiojančius Sąjungos teis÷s aktus. Tokiais 
apribojimais negali būti ribojama teis÷ 

įlaipinti keleivius bet kurioje stotyje, 

esančioje tarptautin÷s paslaugos maršrute, 

ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant toje 

pačioje valstyb÷je nar÷je esančias stotis, 

išskyrus atvejus, kai d÷l pasinaudojimo šia 

teise iškiltų pavojus viešųjų paslaugų 

sutarties socialinei ir ekonominei 

pusiausvyrai bei joje numatytiems 
sanglaudos politikos tikslams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Priimant sprendimus d÷l teis÷s išlaipinti arba įlaipinti keleivius, turi būti atsižvelgta į 

socialin÷s sanglaudos politiką ir susijusius viešųjų paslaugų sutartyje numatytus transporto 

srities tikslus. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Pakeitimas  154 

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 
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tai, ar iškiltų pavojus viešųjų paslaugų 
sutarties ekonominei pusiausvyrai, 
sprendžia atitinkama reguliavimo 
institucija ar institucijos, nurodytos 55 
straipsnyje, remdamosi objektyvia 
ekonomine analize ir iš anksto nustatytais 

kriterijais, gavusios bet kurio iš toliau 
išvardytų subjektų  prašymą: 

Atitinkamos reguliavimo institucijos ar 
institucijų, nurodytų 55 straipsnyje, iškilus 
ginčui d÷l institucijos pagal šio straipsnio 
1 dalies nuostatas priimto sprendimo gali 
būti paprašyta priimti sprendimą 
remiantis objektyvia ekonomine analize ir 

iš anksto nustatytais kriterijais bei gavus 
bet kurio iš toliau išvardytų subjektų 
prašymą: 

Or. en 

Pagrindimas 

Reguliavimo institucijų prašoma įsikišti tik iškilus ginčui. 

 

 

 


