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Komisijos pareiškimas 

 

Komisija pabrėžia, kad nuolatinis 5 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punkto taikymas pagal 

formą ir turinį prieštarauja Reglamentui Nr. 182/2011 (OL L 55, 2011 2 28, p. 13). Šią nuostatą 

reikia taikyti tik esant konkrečiai būtinybei nukrypti nuo pagrindinio principo, pagal kurį Komisija 

gali priimti įgyvendinimo akto projektą, kai nepateikta nuomonė. Kadangi tai yra 5 straipsnio 

4 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės išimtis, antros pastraipos b punkto taikymo negalima 

vertinti tiesiog kaip teisės aktų leidėjo „veiksmų laisvės“, nes minėto punkto aiškinimas turi būti 

ribotas ir pagrįstas. 
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Komisija pritaria Europos Parlamento ir Tarybos susitarimui dėl šios nuostatos taikymo devyniais 

konkrečiais atvejais, kuriuos jie pagrindė galimu tų atvejų poveikiu geležinkelio rinkos veikimui ir 

viešiesiems finansams, tačiau ji apgailestauja, kad tokio pagrindimo nėra konstatuojamojoje dalyje. 

 

 

Vokietijos pareiškimas 

 

32 straipsnio 4 dalyje ir toliau reikalaujama diferencijuoti mokesčius, susijusius su geležinkelio 

linijomis, siekiant teikti paskatas traukiniuose įrengti ETCS. Vokietija prieštarauja tam, kad 

valstybės narės turėtų prisiimti bet kokią „atsakomybę“ dėl finansinio deficito, kurį patiria 

infrastruktūros valdytojai dėl šio kainų geležinkelio linijose diferencijavimo.  

Vokietija mano, kad 2011 m. birželio 16 d. Tarybos pareiškimas kartu su Europos Komisijos 

priimtu bendru požiūriu į pasiūlytą direktyvą ir toliau reiškia tai, kad biudžetinės išlygos (10 ir 

37 konstatuojamosios dalys) taikomos konkrečiai 8 straipsnio 4 daliai. 

Vokietija taip pat mano, kad pagal 31 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą pagal triukšmą 

diferencijuotos geležinkelio linijos kainos komponentas, kaip apibrėžta pirmoje pastraipoje, nebus 

nustatytas tik tam, kad būtų finansuojamas prekinių vagonų aprūpinimas įranga, bet ir tam, kad šia 

nuostata būtų galima suteikti bendrą paskatą mažinti triukšmą; tai netrukdytų nustatyti ir kitų 

priemonių. 

 

Vokietija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 13 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatyta 

„visiems II priede (...) nurodytiems paslaugų įrenginiams“ turėti atskirus balansus ir pelno 

(nuostolių) ataskaitas, o II priede pateikta paslaugų įrenginių apibrėžtis apima, pavyzdžiui, postovio 

kelius. Vokietija mano, kad 13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa siekiama ne nustatyti atskirus 

balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas kiekvienam atskiram paslaugų įrenginiui, o veikiau 

suskirstyti paslaugų įrenginius į atskiras kategorijas. 
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Bendras Lenkijos ir Slovakijos Respublikos pareiškimas  

 

Geležinkelių sektoriaus plėtojimui Lenkija ir Slovakijos Respublika teikia daug svarbos. Lenkija ir 

Slovakijos Respublika šiuo metu vykdo sudėtingą ir brangų infrastruktūros valdytojo 

restruktūrizavimo procesą. Be to, Lenkija ir Slovakijos Respublika, atsižvelgdamos į finansinį 

pajėgumą, palaipsniui didins investicijas į geležinkelio infrastruktūrą.  

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, yra 

svarbus dokumentas, kuriuo suteikiamas pagrindas geležinkelių transportui plėtoti. Tačiau joje 

turėtų būti atsižvelgta į sunkią valstybių narių finansinę padėtį ir nustatyti tinkami pereinamieji 

laikotarpiai.  

Lenkija ir Slovakijos Respublika daro prielaidą, kad įpareigojimai, nustatyti pagal direktyvą, negali 

prieštarauti įsipareigojimams, prisiimtiems pagal Stabilumo ir augimo paktą, visų pirma susijusiems 

su kai kurioms valstybėms narėms privaloma perviršinio deficito procedūra. Šiuo požiūriu 

direktyvoje nustatyti pereinamieji laikotarpiai nėra pakankami.  

Be to, Lenkija ir Slovakijos Respublika mano, kad kai kurios šios direktyvos nuostatos neturėtų būti 

taikomos jau egzistuojančioms tik krovinių vežimo reikmėms naudojamoms linijoms, kurių 

techninės charakteristikos nebūdingos ES ir kurios jungia tik vieną valstybę narę su kaimynine 

trečiąja šalimi. Tačiau direktyvoje nenustatyta jokių adekvačių išimčių.  

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių Lenkija ir Slovakijos Respublika negali pritarti direktyvai ir 

nedalyvaus balsavime.  
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Latvijos pareiškimas 

 

Latvija visapusiškai remia iniciatyvą supaprastinti, paaiškinti ir modernizuoti Europos geležinkelių 

erdvę reglamentuojančią sistemą, parengiant naują geležinkelių srities dokumentų rinkinio 

redakciją. 

 

Vis dėlto, kai kurios šios direktyvos nuostatos Latvijai vis dar kelia susirūpinimą: 

- 7 straipsnio 1 dalyje valstybės narės įpareigojamos įrodyti, kad tikslas užtikrinti esminių 

infrastruktūros valdytojo funkcijų nepriklausomumą pasiektas. Direktyvoje nepateikiama 

aiškiai apibrėžtų kriterijų, o valstybėms narėms nustatomas bendras reikalavimas užtikrinti, 

kad esminės funkcijos būtų pavestos įstaigoms ar įmonėms, kurios pačios neteikia jokių 

geležinkelių transporto paslaugų, todėl atsiranda plataus interpretavimo galimybių, o esamos 

reguliavimo sistemos neaiškumų ir spragų nesumažėja. Galiojančios direktyvos perkėlimas į 

nacionalinę teisę ir atitinkamos su pažeidimais susijusios procedūros patvirtina, kad šioje 

srityje valstybės narės susiduria su sunkumais. Aiškiai apibrėžus kriterijus, direktyvos 

nuostatas būtų galima geriau perkelti į nacionalinę teisę, o geležinkelių sektoriui būtų 

garantuota, kad nacionalinėmis priemonėmis neviršijami Europos Sąjungos reguliavimo 

sistemos reikalavimai. 

 

Latvija mano, kad 63 straipsnio 1 dalyje Komisijai paskirta užduotis, jei reikia, siūlyti 

teisėkūros procedūra priimamas priemones, susijusias su nacionalinės keleivių vežimo 

geležinkeliais rinkos atvėrimu ir su atitinkamų sąlygų, kuriomis siekiama užtikrinti 

nediskriminacinę prieigą prie infrastruktūros, sudarymu, remiantis esamu infrastruktūros 

valdymo ir transporto paslaugų atskyrimu, tuo pat metu gerbiant iniciatyvos teisę, yra žingsnis 

reikiama linkme, tačiau nesuteikia būtino tikrumo, kad šis klausimas bus išspręstas ateityje.  
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- Latvijai susirūpinimą taip pat tebekelia tai, kad infrastruktūros mokesčių surinkimo funkcija 

yra įtraukta į esminių funkcijų sąrašą (7 straipsnio 1 dalis). Latvija visiškai supranta būtinybę 

apsaugoti komerciniu požiūriu jautrią informaciją, tačiau Latvijos atveju infrastruktūros 

valdytojas, kuris tuo pat metu yra ir vienas iš infrastruktūros savininkų, šią funkciją turėtų 

perduoti esminių funkcijų vykdytojui. Tai trukdytų infrastruktūros valdytojui tinkamai 

kontroliuoti savo finansus, padarytų neigiamą poveikį jo esamiems ar būsimiems finansiniams 

įsipareigojimams, taip pat infrastruktūros plėtros finansavimui. 

 

- Latvija taip pat mano, kad Europos Parlamento iškeltas klausimas dėl 17 straipsnio 1 dalies 

(dėl licencijų suteikimo, susijusio su santykiais su trečiosiomis šalimis) ir dėl tinklo, kurio 

vėžės plotis skiriasi nuo pagrindinio Sąjungos geležinkelių tinklo vėžės pločio ir kuris yra 

geografiškai atskirtas nuo Sąjungos arba yra jos pakraštyje, nėra pakankamai išspręstas; 

Latvija ir toliau laikosi nuomonės, kad į pagrindinį direktyvos tekstą turėjo būti įtrauktos 

aiškios taisyklės dėl galimybės taikyti apribojimus geležinkelių bendrovėms, kurios tiesiogiai 

ar netiesiogiai kontroliuojamos akcijomis, priklausančiomis trečiajai šaliai ar trečiosios šalies 

piliečiams. 

 

Nepaisant pirmiau nurodytų aspektų, Latvija supranta, kad svarbu toliau kurti bendrą Europos 

geležinkelių erdvę, ir todėl pareiškia pritarianti galutiniam kompromisui dėl direktyvos, kartu 

ragindama Europos Komisiją į pirmiau nurodytus klausimus atsižvelgti rengiant kitus teisėkūros 

procedūra priimamus aktus šioje srityje. 

 

Austrijos pareiškimas 

 

Austrija iš esmės pritaria iniciatyvai dėl pirmojo geležinkelių srities dokumentų rinkinio išdėstymo 

nauja redakcija siekiant supaprastinti Europos geležinkelių sektoriaus reglamentavimo aplinką. 

Geležinkelių transporto – aplinkos požiūriu tausios alternatyvos kelių transportui – 

konkurencingumas Austrijai yra itin svarbus. 
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Todėl kaip ir daugelis kitų valstybių narių, Austrija taip pat visiškai pritaria Europos tikslams, 

susijusiems su ETCS. Nacionaliniu lygiu tai parodo Austrijos perėjimo prie ETCS planas, o dar 

platesniu mastu – Austrijos paramos programa, skirta ETCS, atitinkančios antro lygio reikalavimus, 

įrengimui traukiniuose. Ši programa, apie kurią buvo pranešta bei kurią buvo pradėta įgyvendinti 

2011 m. ir pagal kurią diegiama sistema atitinka Komisijos sprendime 2008/386/EB numatytus 

reikalavimus, jau yra tiesioginė paskata traukiniuose įrengti ETCS, atitinkančią antro lygio 

reikalavimus.  

 

Šiuo požiūriu pabrėžtina, kad 32 straipsnio 4 dalis gali būti aiškinama tik taip, kad valstybės narės 

kurios jau pradėjo įgyvendinti ETCS paramos programą, skirtą ETCS įrengimui traukiniuose, arba 

tokiose valstybėse narėse veiklą vykdantys infrastruktūros valdytojai neprivalo diferencijuoti 

geležinkelių naudojimo mokesčio ETCS koridoriuose pagal Sprendimą 2009/561/EB, o tos 

valstybės narės, kurios nesuteikia jokių tiesioginių paskatų geležinkelių bendrovėms traukiniuose 

įrengti ETCS, – privalo. 

 

Apskritai Europos lygiu turėtų būti nustatyti tik bendri šiam sektoriui taikytini principai, o 

valstybėms turėtų būti leista pačioms sutvarkyti savo geležinkelių sektorių atsižvelgiant į Europos 

tikslus. Dėl reikalavimo atskirti organizacijas, išskyrus atskirą apskaitą ir balansus, atsiranda 

neproporcingai didelė papildoma finansinė ir organizacinio pobūdžio našta ir neproporcingai 

apribojama geležinkelio įmonių laisvė priimti ekonominio pobūdžio sprendimus, o tam Austrija 

nepritaria. 

Dėl šios priežasties Austrija taip pat prieštarauja 13 straipsnio 3 bei 6 dalių formuluotėms ir negali 

pritarti dabartinei teisėkūros procedūra priimamo akto teksto redakcijai.  

 

 

________________________ 

 


