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Prieigos prie paslaugų sąlygos Prieigos prie paslaugų sąlygos 

1. Geležinkelio įmon÷s turi teisę be jokios 

diskriminacijos gauti III priedo 1 punkte 

nustatytą  minimalų prieigos paketą. 

1. Infrastruktūros valdytojai turi be jokios 

diskriminacijos visoms geležinkelio 

įmon÷ms suteikti III priedo 1 punkte 

nustatytą minimalų prieigos paketą. 

2. III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas 

visi geležinkelių infrastruktūros objektų 

operatoriai  teikia be diskriminacijos  . 

2. Prižiūrint 56 straipsnyje nurodytai 

reguliavimo institucijai, geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatoriai be 

diskriminacijos suteikia visoms 

geležinkelio įmon÷ms prieigą (įskaitant 

kelių prieigą) prie III priedo 2 punkte 

nurodytų objektų ir šiuose objektuose 

teikiamų paslaugų. 

Jei geležinkelių infrastruktūros objektų 

operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, 

taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent 

vienoje geležinkelių transporto paslaugų 

rinkoje, kurioje naudojami tie 

infrastruktūros objektai, operatorius turi 

būti teisiniu, organizavimo ir sprendimų 

pri÷mimo atžvilgiu nepriklausomas nuo tos 

įstaigos ar įmon÷s.  

Jei III priedo 2 punkte nurodytas 

geležinkelių infrastruktūros objektų 

operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, 

taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent 

vienoje geležinkelių transporto paslaugų 

rinkoje, kurioje naudojami tie 

infrastruktūros objektai, operatorius turi 

būti organizavimo ir sprendimų pri÷mimo 

atžvilgiu nepriklausomas nuo tos įstaigos 

ar įmon÷s. Geležinkelių infrastruktūros 

objektų operatorius ir ši įstaiga ar įmon÷ 

turi atskirą apskaitą, įskaitant atskiras 

pelno (nuostolių) ataskaitas ir balansus. 

Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie 

geležinkelių infrastruktūros objektų 

prašymus galima atmesti, tik jei yra 

Į geležinkelio įmonių pateiktus prieigos 

prie geležinkelių infrastruktūros objektų 

prašymus atsakoma per keturias savaites 
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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. 

ir juos galima atmesti, tik jei neužimti 

geležinkelių infrastruktūros objektų 

paj÷gumai yra nepakankami šiems 

prašymams patenkinti arba yra 

perspektyvių alternatyvų atitinkamas 

krovinių arba keleivių vežimo paslaugas 

teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai 

priimtinomis sąlygomis. Atmetęs prieigos 

prie geležinkelių infrastruktūros objektų 

prašymą geležinkelių infrastruktūros 

objektų operatorius pasiūlo ekonominiu ir 

techniniu požiūriu perspektyvią 

alternatyvą, jei jos esama, ir pagrindžia 

savo atsisakymą raštu. D÷l atsisakymo 

suteikti prieigą infrastruktūros objekto 

operatorius neįpareigojamas skirti 

investicijų ištekliams arba objektams 

pl÷sti, siekiant patenkinti visus 

geležinkelio įmonių prašymus. 

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 

panaudoja visą savo neužimtus 

paj÷gumus ir pasiūlo kuo geresnį visų 

naujų reikalavimų suderinimą. Jei n÷ra 

perspektyvių alternatyvų ir pagal pareikštą 

poreikį neįmanoma suderinti visų naujų 

atitinkamos infrastruktūros objektų 

paj÷gumo prašymų, 55 straipsnyje 

nurodyta reguliavimo institucija, 

nepažeisdama savo galimų su viešosiomis 

paslaugomis susijusių įsipareigojimų, 

savo iniciatyva arba gavusi pareišk÷jo 

skundą imasi reikiamų priemonių, 

atsižvelgdama į visų suinteresuotų 

subjektų reikmes ir siekdama užtikrinti, 

kad tinkama neužimtų paj÷gumo dalis būtų 

skirta geležinkelio įmon÷ms, kurios n÷ra 

įstaigos ar įmon÷s, kuriai priklauso 

geležinkelių infrastruktūros objektų 

operatorius, dalis.  

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 

nenaudojami dvejus metus iš eil÷s, jų 

savininkas paskelbia, kad objektais galima 

naudotis išperkamosios nuomos arba 

nuomos sąlygomis. 

Jei geležinkelių infrastruktūros objektai 

nenaudojami bent vienerius metus, o 

geležinkelio įmon÷s, remdamosi pagrįstais 

poreikiais, šių infrastruktūros objektų 

operatoriui pareiškia pageidavimą d÷l 

prieigos, jų savininkas paskelbia, kad 

objektais galima naudotis išperkamosios 



 

AM\883267LT.doc  PE472.775v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

nuomos arba nuomos sąlygomis su 

geležinkelių sektoriumi susijusiai veiklai 

vykdyti, nebent tokių infrastruktūros 

objektų operatorius įrodo, kad 

infrastruktūros objektai pertvarkomi, 

tod÷l geležinkelio įmon÷ negali jų 

naudoti. 

3. Jei infrastruktūros valdytojas kaip 

papildomas paslaugas gali teikti III priedo 

3 punkte aprašytas paslaugas, jis be 

diskriminacijos  teikia jas geležinkelio 

įmon÷ms  paprašius. 

3. Jei infrastruktūros objekto operatorius 

kaip papildomas paslaugas gali teikti III 

priedo 3 punkte aprašytas paslaugas, jis be 

diskriminacijos  teikia jas geležinkelio 

įmon÷ms paprašius. 

4. Geležinkelio įmon÷s gali prašyti 

infrastruktūros valdytojo ar kitų tiek÷jų 

kitų III priedo 4 punkte išvardytų 

pagalbinių paslaugų. Infrastruktūros 

valdytojas šių paslaugų teikti neprivalo. 

4. Geležinkelio įmon÷s gali prašyti 

infrastruktūros valdytojo ar kitų 

infrastruktūros objektų operatorių kitų 

III priedo 4 punkte išvardytų pagalbinių 

paslaugų. Infrastruktūros valdytojas šių 

paslaugų teikti neprivalo. 

5. Prireikus III priedas gali būti iš dalies 

keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 

atsižvelgiant į patirtį. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant, kad nebūtų sukelta rizika rimtai pakenkti esamų geležinkelių paslaugų kokybei ir 

(arba) kelti pavojų atitinkamų operatorių galimyb÷ms vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius 

su viešosiomis paslaugomis, labai svarbu užtikrinti prieigą prie technin÷s priežiūros objektų. 

 

 

 


