
 

AM\883184LT.doc  PE472.775v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

9.11.2011 A7-0367/155 

Pakeitimas  155 

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 

13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 

geležinkelių infrastruktūros objektų 

prašymus galima atmesti, tik jei yra 

perspektyvių alternatyvų atitinkamas 

krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 

teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 

priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 

perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatorius. 

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 

geležinkelių infrastruktūros objektų 

prašymus galima atmesti, tik jei yra 

perspektyvių alternatyvų atitinkamas 

krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 

teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 

priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra 

perspektyvių alternatyvų, turi reguliavimo 

institucija – taip bus išvengta ginčų ir 

gaišaties. 

Or. en 

Pagrindimas 

Geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriui atsisakius suteikti prieigą prie jo valdomos 

infrastruktūros, informaciją ir pasiūlymus d÷l alternatyvių ekonomiškai perspektyvių 

maršrutų gal÷tų teikti reguliavimo institucija. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Pakeitimas  156 

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 

13 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatorius 

stengiasi kuo geriau suderinti visus 

reikalavimus. Jei n÷ra perspektyvių 

alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 

neįmanoma suderinti visų atitinkamos 

infrastruktūros objektų paj÷gumo prašymų, 

55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 

institucija savo iniciatyva arba gavusi 

skundą imasi reikiamų priemonių 

siekdama užtikrinti, kad tinkama 

paj÷gumo dalis būtų skirta geležinkelio 

įmon÷ms, kurios n÷ra įstaigos ar įmon÷s, 

kuriai priklauso geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatorius, dalis. 

Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba 

kitokie techniniai objektai, sukurti 

konkretiems naujiems riedmenims, gali 

būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio 

įmonei penkerius metus nuo tų objektų 

eksploatavimo pradžios. 

Priešingus prašymus gavęs geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatorius 

stengiasi kuo geriau suderinti visus 

reikalavimus. Jei n÷ra perspektyvių 

alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį 

neįmanoma suderinti visų atitinkamos 

infrastruktūros objektų paj÷gumo prašymų, 

55 straipsnyje nurodyta reguliavimo 

institucija, gavusi skundą, imasi reikiamų 

priemonių. Tačiau priežiūros arba kitokie 

techniniai objektai, sukurti konkretiems 

naujiems riedmenims, kaip pateikta pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 

numatytoje viešųjų paslaugų sutartyje, 

sutarties laikotarpiu gali būti rezervuoti 

paraišką teikiančiam geležinkelio 

operatoriui. Kitais atvejais šie įrenginiai 

gali būti rezervuoti naudoti vienai 

geležinkelio įmonei dešimt metų nuo tų 

objektų eksploatavimo pradžios. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įgyvendinant veiksmus, kurių galiausiai imasi reguliavimo institucija, tur÷tų būti paisoma 

laiko ribų ir reikiamuose geležinkelio infrastruktūros objektuose prieinamų žmogiškųjų 

išteklių. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Pakeitimas  157 

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 

13 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 

nenaudojami dvejus metus iš eil÷s, jų 

savininkas paskelbia, kad objektais 

galima naudotis išperkamosios nuomos 

arba nuomos sąlygomis. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į visas nuostatas, pagal kurias suteikiama teis÷ naudotis geležinkelių 

infrastruktūros objektais, tai beprasm÷ nuostata. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Pakeitimas  158 

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 

31 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

VIII priedo 1 punktas gali būti iš dalies 

keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 

atsižvelgiant į patirtį. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Esmin÷ nuostata, nepatenkanti į deleguotųjų aktų procedūros taikymo sritį. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Pakeitimas  159 

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 

31 straipsnio 5 dalies antra 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 

Esmin÷ nuostata, nepatenkanti į deleguotųjų aktų procedūros taikymo sritį. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Pakeitimas  160 

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 

56 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Reguliavimo institucija įgaliota atlikti 

infrastruktūros valdytojų (o prireikus ir 

geležinkelio įmonių) auditą arba inicijuoti 

išor÷s jų auditą, kad patikrintų atitiktį 6 

straipsnio apskaitos atskyrimo 

nuostatoms. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reguliavimo institucija n÷ra įpareigota atlikti bendrą visų infrastruktūros valdytojų ir 

geležinkelio įmonių veiksmų auditą, tačiau ji turi spręsti galimus ginčus, o kompetentingų 

parlamento institucijų užduotis yra įvertinti, ar teisingai įgyvendintos direktyvos nuostatos, 

kurias jos perk÷l÷ į savo nacionalinius teis÷s aktus. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Pakeitimas  161 

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 

56 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

X priedas gali būti iš dalies keičiamas 

60 straipsnyje nurodyta tvarka, 

atsižvelgiant į patirtį. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Esmin÷ nuostata, nepatenkanti į deleguotųjų aktų procedūros taikymo sritį. 

 

 

 

 


