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Siūlomas tekstas

Turinys
Taikytina informacija naudojantis šiuo šablonu (ši dalis
skirta tik rengėjui ir neturi būti aprašoma GPĮ apraše):
• Pagal Įgyvendinimo Reglamento (toliau – ĮR)
2017/2177 4 (2) straipsnį, reikalavimai parašyti
standartiniu šriftu yra privalomi bet kuriuo atveju;
• Pagal ĮR 2017/2177, reikalavimai parašyti
pasvirusiuoju šriftu yra privalomi tik tada, kai jie
yra aktualūs;
• Raidės skliausteliuose nurodo atitinkamus ĮR
2017/2177 straipsnių (4-to ar alternatyvaus)
punktus.
• Žvaigždute (*) pažymėtiems reikalavimams gali
būti suteiktos atitinkamos išimtys, jei tam pritaria
Reguliavimo institucijos (toliau – RĮ);
• Kita informacija yra pasirenkama pagal poreikį.
1. Bendroji informacija

1.1

Įžanga

• Nurodomas dokumento tikslas;
• Pagal Direktyvos 2012/34 II Priedą nurodomas GPĮ
pavadinimas ir tipas;
• Trumpas GPĮ pristatymas;
• Nurodoma dokumento patalpinimo vieta.

• [GPĮ pavadinimas] pateikiamas taip, kaip
reikalauja Europos Komisijos įgyvendinimo
Reglamentas 2017/2177.
• [GPĮ pavadinimas] tai (pasirinkti vieną ar kelias
kategorijas iš Direktyvos 2012/34 II Priedo a) –
i) punktų).
• [GPĮ pavadinimas] tai... (trumpai pristatyti
paslaugų įrenginį)
• Šis dokumentas patalpinamas www.xxxxxx.xx
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• Geležinkelių
paslaugų
įrenginių
operatorių
pavadinimai, adresai ir kiti kontaktiniai duomenys (b);
• Kai GPĮ eksploatuoja ir su geležinkeliais susijusias
paslaugas teikia daugiau nei vienas operatorius,
nurodoma, ar būtina teikti atskirus prašymus dėl
prieigos prie tų įrenginių ir paslaugų (g)*.

1.2

Geležinkelių paslaugų
įrenginių operatorius

1.3

Galiojimo laikotarpis ir •
atnaujinimo procesas •

Nustatyti GPĮ aprašo galiojimo laikotarpį;
Nuspęsti kaip ir kada GPĮ aprašas bus atnaujinamas.

Pavyzdžiai:
• Nurodomas
operatoriaus
pavadinimas,
kontaktinis asmuo, telefono numeris., fakso
numeris, el. paštas, nuoroda į tinklalapį.
• Kai aktualu, nurodomas ryšys tarp atskirų
operatorių.
Pavyzdžiai:
• Dokumentas atnaujinamas kartą per metus
tada, kai paskelbiami Tinklo nuostatai; išimties
tvarka dokumentas gali būti atnaujinamas, jei
turinio pokyčiai reikalauja ypatingų pakeitimų;
• Šis dokumentas atnaujinamas kartą per metus
XX XXXX; išimties tvarka dokumentas gali būti
atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja
papildomų pakeitimų;
• Dokumentas atnaujinamas kai būtina.

2. Paslaugos

2.X

Paslaugos
pavadinimas

• Visų įrenginyje teikiamų su geležinkeliais susijusių
paslaugų aprašas, nurodant paslaugos rūšį (pagrindinė,
papildoma ar pagalbinė) (d). Taip pat žiūrėti Direktyvos
2012/34 EU II Priedą;
• Siūloma paskelbti nuorodą į internetinę svetainę, kurioje
ir būtų pateikiama visa aktuali informacija;
• „X“ nurodo teikiamų paslaugų kiekį.
3. Paslaugų įrenginių aprašas

3.1

Objektų sąrašas

• Kai aktualu, visų objektų, kuriuose teikiamos su
geležinkeliais susijusios paslaugos, sąrašas (a).
[Atkreipti dėmesį: jeigu įmanoma pateikti visą informaciją
vienoje lentelėje (atskirose eilutėse pateikiant objektų
pavadinimus, o stulpeliuose nurodant „Vietą“, „Darbo
valandas“, „Techninės savybės“, „Planuojamus techninių

Tuo atveju, kai GPĮ priklauso tik vienam objektui:
• Šis GPĮ priklauso tik vienam objektui.
Tuo atveju, kai informacija, atitinkanti ĮR 2017/2177
reikalavimus, apie labai sudėtingus paslaugų
įrenginius, jau yra paskelbta:
• Objektų sąrašas patalpintas www.xxxxxxxxxxxx;
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savybių pasikeitimus“), nebūtina į aprašą įtraukti 3.X •
punktų (užtenka 3.1 punkto)].

3.X

Objekto X
pavadinimas

3.X.1

Vieta

3.X.2

Darbo valandos

Objektų aprašas patalpintas www.xxxxxxxx
[šiuo atveju, 3.2 – 3.X skyrių galima neįtraukti].

• X žymi objekto pavadinimą, tad skyriai gali būti
numeruojami atitinkamai, kiekvienam skyriui priskiriant
po naują objektą;
• Jei GPĮ priklauso tik vienam objektui, skyriaus
numeracija pasibaigs su 3.2.4. Jei GPĮ priklauso dviem
objektams, skyriaus numeracija pasibaigs su lig 3.3.4.

Objekto vieta

Objekto darbo valandos

Pavyzdžiai:
• Objekto GPS koordinatės (ilguma ir platuma,
nežinant - nurodomas gatvės pavadinimas,
pastato numeris, pašto indeksas, miestas, šalis);
• Kaip surasti objektą:
• Kelių prieiga;
• Susijungimo su pagrindine geležinkelio
infrastruktūra vieta, jei reikia, nurodant
jungiamosios geležinkelio stoties pavadinimą.
Pavyzdžiai:
• Darbo valandos:
➢ Pirmadienį – Penktadienį
➢ Šeštadienį – Sekmadienį
• Darbo valandos švenčių dienomis:
➢ šventiniu periodu; oficialių nedarbo dienų
metu;
• Konkrečių paslaugų valdymas (a):
➢ Darbo valandos;
➢ Pirmadienį – Penktadienį;
➢ Šeštadienį – Sekmadienį;
➢ Darbo laikas švenčių dienomis;
➢ Šventinio periodo metu; oficialių nedarbo
dienų metu.
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3.X.3

Techninės savybės

3.X.4

Planuojami techninių
savybių pasikeitimai

Pavyzdžiai:
• Techniniai parametrai;
• Privačios atšakos: kelių skaičius ir ilgis (TEN-T
parametrai);
• Privažiuojamieji keliai: kelių skaičius ir ilgis (TENT parametrai);
Kai aktualu, objektų techninių savybių aprašai
• Manevravimo ir rūšiavimo keliai: kelių skaičius ir
ilgis (TEN-T parametrai);
• Techninė pakrovimo ir iškrovimo įranga (kranai,
rampos, krautuvai);
• Techninė plovimo įranga;
• Techninės priežiūros įranga;
• Laikymui skirtas plotas (m2).
Pavyzdžiai:
• Informacija apie GPĮ techninių savybių pasikeitimus ir Informacija apie planuojamas investicijas:
laikinus pajėgumų apribojimus, kurie gali turėti didelį • Projektų sąrašas;
poveikį paslaugų įrenginio veikimui, įskaitant planuojamus • Vieta;
darbus (l)*.
• Projekto pobūdis;
• Darbų pradžios / pabaigos datos.
4. Mokesčiai

4.1

Informacija apie
užmokestį

4.2

Informacija apie
nuolaidas

informacija apie GPĮ įrenginių užmokesčius ir užmokestį už
naudojimąsi juose teikiamomis su geležinkeliais
susijusiomis paslaugomis (m).
informacija apie pareiškėjams siūlomų nuolaidų schemų
principus,
pateikiama
laikantis
komercinio
konfidencialumo reikalavimų (n)*.
5. Prieigos sąlygos

5.1

Teisiniai reikalavimai

• Informacija apie tai, ar yra būtina sutartis, sertifikatai ar
draudimas;
• Prieigos sutarties pavyzdys ir bendrosios sutarčių
nuostatos ir sąlygos (bent jau tuo atveju, kai operatoriai
geležinkelių paslaugų įrenginius eksploatuoja ir su
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geležinkeliais susijusias paslaugas teikia tiesiogiai arba
netiesiogiai valdomi kontroliuojančiojo subjekto) (i)*.
5.2

Techninės sąlygos

Pavyzdžiai:
Kai aktualu, techninių sąlygų aprašai, kuriuos turi atitikti
• Riedmenų tipas;
riedmenys, atvykstantys į GPĮ.
• Maksimalus traukinio ilgis, gabaritas, masė.

5.3

Su geležinkeliais
susijusių paslaugų
teikimas sau

Galimybė teikti su geležinkeliais susijusias paslaugas sau ir
joms taikomos sąlygos (e)*.

IT sistemos

Kai aktualu, informacija apie naudojimosi operatoriaus IT
sistemomis sąlygas, jei reikalaujama, kad pareiškėjai
naudotųsi tomis sistemomis, ir neskelbtinų komercinių
duomenų apsaugos taisyklės (j)*.

5.4

6. Pajėgumų skyrimas

6.1

Prašymai dėl prieigos
ar dėl naudojimosi
paslaugomis

6.2

Atsakymas į prašymus

6.3

Informacija apie
turimus pajėgumus ir
laikinus pajėgumų
apribojimus

• Informacija apie prieigos prie GPĮ arba jame teikiamų
paslaugų, arba abiejų šių dalykų prašymo procedūras,
prašymų pateikimo terminai ir ilgiausi tų prašymų
nagrinėjimo terminai (f)* ir (8 straipsnis)*;
• Kai GPĮ eksploatuoja ir su geležinkeliais susijusias
paslaugas teikia daugiau nei vienas operatorius,
nurodoma, ar būtina teikti atskirus prašymus dėl
prieigos prie tų įrenginių ir paslaugų (g)*;
• Informacija apie minimalų prieigos prie GPĮ ir su
geležinkeliais susijusių paslaugų prašymų turinį ir formą
arba tokio prašymo šablonas (h)*;
• Atsakymo į prašymus aprašas (9 straipsnis)*;
• Koordinavimo procedūros, 10 straipsnyje nurodytų
reguliavimo priemonių ir 11 straipsnyje nurodytų
pirmumo kriterijų aprašas (k)*.
Informacija apie geležinkelių paslaugų įrenginio techninių
savybių pasikeitimus ir laikinus pajėgumų apribojimus,
kurie gali turėti didelį poveikį paslaugų įrenginio veikimui,
įskaitant planuojamus darbus (l)*.
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