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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/.../EK

(... gada ...),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK 

par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras 

jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3,

  

1 OV C, 221, 8.9.2005., 56.lpp.
2 OV C, 71, 22.3.2005., 26.lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav 

publicēts), Padomes … Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas 
Parlamenta … Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Padomes Direktīva 91/440/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par Kopienas dzelzceļa attīstību 1

bija paredzēta, lai veicinātu Kopienas dzelzceļu pielāgošanu vienotā tirgus prasībām un 

uzlabotu to efektivitāti.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/14/EK (2001. gada 26. februāris) par 

dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa 

infrastruktūras lietošanu 2 attiecas uz principiem un procedūrām, kas piemērojamas 

attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanu un iekasēšanu un dzelzceļa 

infrastruktūras jaudas iedalīšanu.

(3) Baltajā grāmatā "Eiropas transporta politika 2010. gadam: laiks pieņemt lēmumu", 

Komisija paziņoja par nodomu turpināt iekšējā tirgus veidošanu dzelzceļa pakalpojumiem, 

ierosinot atvērt starptautisko pasažieru pārvadājumu tirgu.

(4) Šīs direktīvas mērķis ir pievērsties starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus 

atvēršanai Kopienā, un tādējādi tai nebūtu jāattiecas uz pārvadājumiem starp dalībvalsti un 

trešo valsti. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu spēt piemērot šo direktīvu pārvadājumiem, ko 

veic tranzītā caur Kopienu.

  

1 OV L 237, 24.8.1991., 25.lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2004/51/EK (OV L 164, 30.4.2004., 164.lpp.). Labotā versija 
OV L 220, 21.6.2004., 58. lpp.

2 OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/49/EK 
(OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.). Labotā versija OV L 220, 21.6.2004., 16. lpp.
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(5) Saistībā ar starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem šobrīd paveras ļoti kontrastējoša 

aina. Tālsatiksmes pārvadājumiem (piemēram, nakts vilcieniem) ir grūtības, un vairākus no 

tiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas tos veic, nesen ir atcēluši, lai ierobežotu 

zaudējumus. No otras puses, starptautisko ātrgaitas pārvadājumu tirgū pārvadājumu 

apjoms ir krasi pieaudzis, un tas turpinās enerģiski attīstīties, līdz 2010. gadam divkāršojot 

un savstarpēji savienojot Eiropas ātrgaitas tīklus. Tomēr abos gadījumos spēcīgs 

konkurences spiediens ir jūtams no zemo cenu aviosabiedrībām. Tādēļ ir būtiski stimulēt

jaunas ierosmes, veicinot konkurenci starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.
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(6) Starptautisko pasažieru pārvadājumu tirgu nav iespējams atvērt bez sīki izstrādātiem 

noteikumiem par piekļuvi infrastruktūrai, būtiska progresa savstarpējās izmantojamības 

ziņā un stingras sistēmas attiecībā uz dzelzceļa drošību valsts un Eiropas mērogā. Visi šie 

elementi šobrīd ir nodrošināti pēc šādu direktīvu transponēšanas: Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīva 2001/12/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 

91/440/EEK 1, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva

2004/51/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK 2, Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīva 2001/13/EK, ar ko groza Padomes 

Direktīvu 95/18/EK 3, Direktīva 2001/14/EK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos 4. Šos

jaunos reglamentējošos noteikumus līdz ierosinātajam termiņam jāpapildina ar stabilu, 

konsolidētu praksi atvērt tirgu starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem. Tas prasīs 

konkrētu laiku. Tirgus atvēršanas termiņam tādēļ vajadzētu būt 2010. gada 1. janvārim.

(7) Tādu dzelzceļa pārvadājumu skaits, kas tiek veikti bez pieturām, ir ļoti neliels. 

Pārvadājumos ar pieturām ir nepieciešams atļaut jauniem tirgus dalībniekiem pa ceļam 

uzņemt un izlaist pasažierus, lai nodrošinātu, ka šādām operācijām ir reāla iespēja būt 

ekonomiski stabilām, un novērstu to, ka potenciālie konkurenti tiek nostādīti nelabvēlīgā 

situācijā salīdzinājumā ar esošajiem operatoriem, kuriem ir tiesības pa ceļam uzņemt un 

izlaist pasažierus. Šīm tiesībām nebūtu jāskar Kopienas un valstu noteikumus attiecībā uz 

konkurences politiku.

  

1 OV L 75, 15.3.2001., 1. lpp.
2 OV L 164, 30.4.2004., 164. lpp. Labotā versija OV L 220, 21.6.2004., 58.lpp.
3 OV L 75, 15.3.2001., 26. lpp.
4 OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp. Labotā versija OV L 220, 21.6.2004., 16. lpp.
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(8) Jaunas atvērtas piekļuves, starptautisku pārvadājumu ar pieturām ieviešanai nevajadzētu 

izraisīt tirgus atvēršanu iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, bet tikai koncentrēties uz 

pieturām, kas ir iekļautas starptautiskā maršrutā. Šajā sakarā to ieviešanai vajadzētu 

attiekties uz pakalpojumiem, kuru galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus, kas dodas 

starptautiskos braucienos. Nosakot, vai tāds ir pakalpojuma galvenais mērķis, būtu jāņem 

vērā tādi kritēriji kā attiecīgi no vietējo vai starptautisko pasažieru pārvadājumiem iegūtā 

apgrozījuma un apjoma proporcija, kā arī pakalpojuma ilgums. Šī noteikšana pēc 

ieinteresētās puses lūguma būtu jāveic attiecīgajai regulatīvajai iestādei.

(9) Padomes Regula (EEK) Nr. 1191/69 (1969. gada 26. jūnijs) par dalībvalstu darbību sakarā 

ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, dzelzceļa 

pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē 1 pilnvaro 

dalībvalstis un vietējās iestādes piešķirt pakalpojumu valsts līgumus. Šajos līgumos var būt 

noteiktas ekskluzīvas tiesības sniegt dažus pakalpojumus. Tāpēc ir jānodrošina, lai minētās 

regulas noteikumi būtu saskaņoti ar principu par starptautisko pasažieru pārvadājumu 

atvēršanu konkurencei. 

  

1 OV L 156, 28.6.1969., 1.lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) 
Nr. 1893/91 (OV L 169, 29.6.1991., 1. lpp.).
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(10) Atvērt konkurencei starptautiskos pasažieru pārvadājumus, kas ietver tiesības uzņemt 

pasažierus jebkurā stacijā, kura atrodas starptautiskā pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos 

citā stacijā, tostarp tādā, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī, var radīt sekas to dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu organizēšanai un finansēšanai, kas tiek veikti saskaņā ar 

pakalpojumu valsts līgumu. Dalībvalstīm būtu jādod iespēja ierobežot piekļuves tiesības

tirgum, ja šādu tiesību izmantošana varētu izjaukt šo pakalpojumu valsts līgumu 

ekonomisko līdzsvaru un ja attiecīgā regulatīvā iestāde, kas paredzēta Direktīvas 

2001/14/EK 30. pantā, sniedz piekrišanu, pamatojoties uz objektīvu ekonomisko analīzi, 

pēc tās kompetentās iestādes lūguma, kas piešķīrusi pakalpojumu valsts līgumu.

(11) Dažas dalībvalstis jau ir sākušas atvērt tirgu dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, 

izmantojot pārskatāmu, atklātu konkursa izsludināšanas procedūru dažu šādu pārvadājumu 

veikšanai. Tām nebūtu jāuzliek par pienākumu nodrošināt pilnīgi atvērtu piekļuvi 

starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, jo šī konkurence par tiesībām izmantot dažus 

dzelzceļa maršrutus ir ietvērusi pietiekamu šo pakalpojumu īstenošanas tirgus vērtības 

pārbaudi.



5895/2/06 REV 2 lk 7
JUR LV

(12) Novērtējot, vai pakalpojumu valsts līguma ekonomiskais līdzsvars varētu tikt izjaukts, būtu 

jāņem vērā iepriekš noteiktus kritērijus, piemēram, ietekmi uz pakalpojumu valsts līgumā 

iekļauto pakalpojumu rentabilitāti, tostarp to radīto ietekmi uz neto izmaksām 

kompetentajai valsts iestādei, kas piešķīra līgumu, pasažieru pieprasījumu, biļešu cenas, 

biļešu pārdošanas kārtību, pieturu atrašanās vietu un skaitu abās robežas pusēs, kā arī 

ierosinātā jaunā pārvadājuma grafiku un biežumu. Ievērojot šāda novērtējuma rezultātus un 

attiecīgās regulatīvās iestādes lēmumu, dalībvalstis varētu piešķirt, grozīt vai aizliegt 

pieprasītās tiesības par piekļuvi starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, tostarp iekasēt 

maksu no jauna starptautiska pasažieru pārvadājuma operatora, ņemot vērā ekonomisko 

analīzi un saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un vienlīdzības un nediskriminācijas 

principiem.

(13) Lai nodrošinātu finansējumu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, dalībvalstis 

savas valsts teritorijā drīkst iekasēt maksu par pasažieru pārvadājumiem atbilstīgi Kopienas 

tiesību aktiem.

(14) Regulatīvajai iestādei būtu jāpilda savas funkcijas tā, lai tai nebūtu nekādu interešu 

konfliktu un lai tā nekādi nebūtu iesaistīta attiecīgā pakalpojumu valsts līguma piešķiršanā.

Jo īpaši, ja tai organizatorisku vai juridisku apstākļu dēļ ir ciešas saiknes ar kompetento 

iestādi, kas ir iesaistīta attiecīgā pakalpojumu valsts līguma piešķiršanā, būtu jānodrošina

tās funkcionālā neatkarība. Regulatīvās iestādes pilnvaras būtu jāpaplašina, lai tā varētu 

novērtēt starptautiskā pakalpojuma mērķi un vajadzības gadījumā iespējamo ekonomisko 

ietekmi uz esošajiem pakalpojumu valsts līgumiem.

(15) Šī direktīva ir nākamais posms dzelzceļa tirgus atvēršanā. Dažas dalībvalstis jau ir 

atvērušas tirgu starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem savā teritorijā. Šajā kontekstā šo

direktīvu nevajadzētu saprast tā, ka tā rada šīm dalībvalstīm saistības sniegt pirms 

2010. gada 1. janvāra piekļuves tiesības dzelzceļa uzņēmumiem, kas licencēti dalībvalstī, 

kurā līdzīgas tiesības netiek piešķirtas.
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(16) Valstu regulatīvajām iestādēm, pamatojoties uz Direktīvas 2001/14/EK 31. pantu, būtu

jāapmainās ar informāciju un atsevišķos vajadzības gadījumos jāsaskaņo principi un 

prakse, kā novērtēt to, vai tiek izjaukts pakalpojumu valsts līguma ekonomiskais līdzsvars. 

Tām būtu pakāpeniski jāizstrādā uz savu pieredzi balstītas pamatnostādnes.

(17) Šīs direktīvas piemērošana būtu jāizvērtē, pamatojoties uz ziņojumu, ko Komisija iesniegs 

divus gadus pēc starptautisko pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanas dienas.

(18) Dalībvalstij, kurā nav dzelzceļu sistēmas un nav arī plānots tuvākajā laikā tādu izveidot, 

tiktu uzlikts nesamērīgs un nevajadzīgs pienākums, ja tai būtu bijis jātransponē un jāievieš

Direktīvas 91/440/EEK un 2001/14/EK. Tādēļ šāda dalībvalsts visā laikposmā, kamēr tajā 

nav dzelzceļu sistēmas, būtu jāatbrīvo no pienākuma transponēt un ieviest šīs direktīvas.

(19) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, Kopienas dzelzceļu attīstību, nevar pietiekami 

labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, ņemot vērā vajadzību nodrošināt taisnīgus un 

nediskriminējošus nosacījumus attiecībā uz piekļuvi infrastruktūrai un ievērojot 

acīmredzamo starptautisko mērogu, kādā funkcionē svarīgas dzelzceļu tīklu daļas, kā arī

to, ka vajadzīga saskaņota starpvalstu darbība, šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas 

līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā 

direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.
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(20) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 1 dalībvalstīm 

ieteikts izstrādāt savas tabulas gan pašu lietošanai, gan arī Kopienas vajadzībām, pēc 

iespējas labāk atainojot attiecības starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un 

darīt tās pieejamas sabiedrībai.

(21) Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 91/440/EEK un 2001/14/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 91/440/EEK groza šādi.

1) Direktīvas 2. pantu papildina ar šādu punktu:

"4. Dalībvalstis var nepiemērot šo direktīvu attiecībā uz jebkuru dzelzceļa pārvadājumu, 

ko veic tranzītā caur Kopienu un kas sākas un beidzas ārpus Kopienas teritorijas.";

2) Direktīvas 3. panta ceturto ievilkumu svītro.

  

1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
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3) Aiz 3. panta piektā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

"– "starptautisks pasažieru pārvadājums" ir pasažieru pārvadāšanas pakalpojums, kurā 

vilciens šķērso vismaz vienas dalībvalsts robežu, un ja šā pakalpojuma galvenais 

mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās dalībvalstīs; 

vilciens var būt sakabināts un/vai sadalīts posmos, un dažādajiem posmiem var būt 

dažāda izcelsme un galamērķi ar noteikumu, ka visi vagoni šķērso vismaz vienu 

robežu,";

4) Aiz 3. panta sestā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

"– "tranzīts" ir Kopienas teritorijas šķērsošana, ko veic, šajā teritorijā neiekraujot vai 

neizkraujot kravu un/vai neuzņemot un neizlaižot pasažierus.";

5) Svītro 5. panta 3. punkta pirmo ievilkumu;

6) Svītro vārdus "un starptautiskie uzņēmumu grupējumi" 8. panta 1. punktā;

7) Direktīvas 10. panta 1. punktu svītro;
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8) Direktīvas 10. pantā iekļauj šādus punktus:

"3a. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, uz ko attiecas 2. pants, līdz 2010. gada 

1. janvārim visās dalībvalstīs piešķir tiesības piekļūt infrastruktūrai, lai tie varētu 

veikt starptautisku pasažieru pārvadājumu. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 

veicot starptautisku pasažieru pārvadājumu, ir tiesības uzņemt pasažierus jebkurā 

stacijā, kas atrodas starptautiskajā maršrutā, un izlaist tos citā stacijā, tostarp stacijās, 

kas atrodas tajā pašā dalībvalstī.

Piekļuves tiesības to dalībvalstu infrastruktūrai, kurās starptautisko pasažieru 

dzelzceļa pārvadājumu daļa pārsniedz pusi no dzelzceļa uzņēmumu pasažieru 

pārvadājumu apgrozījuma šajā dalībvalstī, nodrošina līdz 2012. gada 1. janvārim.

To, vai pakalpojuma galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas 

atrodas dažādās dalībvalstīs, nosaka Direktīvas 2001/14/EK 30. pantā minētā

attiecīgā regulatīvā iestāde vai iestādes, pēc attiecīgo kompetento iestāžu un/vai 

ieinteresēto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu lūguma.

3b. Dalībvalstis var ierobežot 3a. punktā paredzētās piekļuves tiesības tādiem 

pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens 

vai vairāki pakalpojumu valsts līgumi, kas noslēgti saskaņā ar spēkā esošiem 

Kopienas tiesību aktiem. Šādu ierobežojumu sekas nevar būt tiesību ierobežošana 

uzņemt pasažierus jebkurā stacijā, kas atrodas starptautiskā pārvadājuma maršrutā, 

un izlaist tos citā stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī, izņemot, ja

šo tiesību izmantošana izjauktu pakalpojumu valsts līguma ekonomisko līdzsvaru.
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To, vai ekonomiskais līdzsvars būtu izjaukts, nosaka Direktīvas 2001/14/EK 

30. pantā minētā attiecīgā regulatīvā iestāde vai iestādes, pamatojoties uz objektīvām 

ekonomiskām analīzēm un iepriekš noteiktiem kritērijiem, ja saņemts lūgums no:

– kompetentās iestādes vai kompetentajām iestādēm, kas piešķīra pakalpojumu 

valsts līgumu;

– jebkuras citas ieinteresētas kompetentās iestādes, kam ir tiesības ierobežot 

piekļuvi saskaņā ar šo pantu;

– infrastruktūras pārvaldītāja vai

– dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas īsteno pakalpojumu valsts līgumu.

Kompetentās iestādes un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz sabiedriskos 

pakalpojumus, sniedz attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai iestādēm visu informāciju, 

kas pamatoti vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. Regulatīvā iestāde, vajadzības 

gadījumā apspriežoties ar visām attiecīgajām pusēm, izskata visu sniegto informāciju 

un informē attiecīgās puses par savu pamatoto lēmumu iepriekš noteiktā, saprātīgā 

termiņā, tomēr ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad saņemta visa attiecīgā 

informācija. Regulatīvā iestāde sniedz sava lēmuma pamatojumu un norāda termiņu, 

kurā, kā arī nosacījumus, ar kādiem



5895/2/06 REV 2 lk 13
JUR LV

– attiecīgā kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes;

– infrastruktūras pārvaldītājs;

– dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno pakalpojumu valsts līgumu, vai

– dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas meklē piekļuves iespēju,

var pieprasīt lēmuma pārskatīšanu.

3c. Dalībvalstis var arī ierobežot tiesības starptautiska pasažieru pārvadājuma maršrutā 

uzņemt un izlaist pasažierus stacijās, kas atrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī, ja 

ekskluzīvas tiesības pārvadāt pasažierus starp šīm stacijām ir piešķirtas saskaņā ar 

koncesijas līgumu, kas piešķirts pirms …∗ saskaņā ar taisnīgu konkursa 

izsludināšanas procedūru un atbilstīgi attiecīgajiem Kopienas tiesību aktu principiem. 

Šis ierobežojums var būt spēkā tik ilgi, cik ilgi ir spēkā sākotnējais līgums, vai arī 15 

gadus, atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks.

3d. Šīs direktīvas noteikumi neuzliek dalībvalstij par pienākumu pirms 2010. gada 

1. janvāra piešķirt 3a. punktā minētās piekļuves tiesības dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumiem un to tieši vai netieši kontrolētiem meitasuzņēmumiem, kas licencēti 

citā dalībvalstī, kur līdzīgas piekļuves tiesības nav piešķirtas.

3e. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 3 b., 3c. un 3d. punktā 

minētie lēmumi ir pakļauti tiesiskai kontrolei.

  

∗ OV: Lūdzu, ievietojiet šīs direktīvas spēkā stāšanās datumu.
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3f. Neskarot 3b. punktu, un saskaņā ar šā panta nosacījumiem dalībvalstis var pilnvarot 

attiecīgās iestādes iekasēt maksu par visiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem to 

teritorijā, lai dotu ieguldījumu sabiedrisko pakalpojumu kompensāciju saistību 

finansēšanā saistībā ar pakalpojumu valsts līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar 

Kopienas tiesību aktiem.

Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem kompensācija, kas minēta pirmajā daļā, nedrīkst 

pārsniegt summu, kas nepieciešama, lai segtu visus vai daļu no izdevumiem, kas 

radušies, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu saistības, ņemot vērā attiecīgos 

maksājumu dokumentus un samērīgus šo saistību izpildē gūtos ienākumus.

Maksu nosaka atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši ievērojot taisnīguma, 

pārskatāmības, nediskriminācijas un proporcionalitātes principus, jo īpaši attiecībā uz 

pakalpojumu cenu un maksas lielumu. Pienākums dot ieguldījumu sabiedriskā 

sektora saistību kompensācijas finansēšanā neapdraud starptautisko pasažieru 

pārvadājumu ekonomisko dzīvotspēju.

Attiecīgās iestādes uzglabā informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju 

izsekot maksu izcelsmei un to pielietojumam. Dalībvalstis šo informāciju sniedz 

Komisijai.";

9) 10. panta 8. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"8. Komisija līdz 2009. gada 1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei,

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par 

šīs direktīvas īstenošanu.
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Šajā ziņojumā iekļauj šādus jautājumus:

– direktīvas īstenošana dalībvalstīs un dažādu iesaistīto iestāžu faktiskā darbība;

– tirgus attīstība, jo īpaši starptautiskās satiksmes tendences, visu tirgus dalībnieku, 

tostarp jaunu dalībnieku, darbības un tirgus daļa.";

10) Regulas 10. pantu papildina ar šādu punktu:

"9. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 

ziņojumu par 3. punkta noteikumu īstenošanu.";

11) Šādu daļu pievieno 15. pantam:

"Pienākums transponēt un ieviest šo direktīvu neattiecas uz Kipru un Maltu, kamēr to 

teritorijā nav izveidota dzelzceļu sistēma.".
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2. pants

Direktīvu 2001/14/EK ar šo groza šādi.

1) Direktīvas 1. panta 3. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

"e) transporta operācijām dzelzceļa pārvadājumu veidā, ko veic, šķērsojot Kopienu 

tranzītā.";

2) Direktīvas 2. pantu papildina ar šādu punktu:

"n) "tranzīts" ir Kopienas teritorijas šķērsošana, ko veic, šajā teritorijā neiekraujot vai 

neizkraujot kravu un/vai neuzņemot un neizlaižot pasažierus.";
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3) Direktīvas 13. pantā iekļauj šādu punktu:

"4. Ja pretendents plāno pieprasīt infrastruktūras jaudu, lai veiktu starptautisku pasažieru 

pārvadājumu, kā noteikts Direktīvas 91/440/EEK 3. pantā, tas informē 

infrastruktūras pārvaldītāju un attiecīgās regulatīvās iestādes. Lai varētu novērtēt 

starptautiskā pakalpojuma mērķi - pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas 

dažādās dalībvalstīs- un iespējamo ekonomisko ietekmi uz esošajiem pakalpojumu

valsts līgumiem, regulatīvās iestādes nodrošina, lai tiktu informēta jebkura 

kompetentā iestāde, kas piešķīrusi dzelzceļa pasažieru pārvadājumu, kas noteikts 

pakalpojumu valsts līgumā, jebkura cita ieinteresēta kompetenta iestāde, kam ir 

tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar Direktīvas 91/440/EEK 10. panta 3b. punktu, 

un jebkurš dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno pakalpojumu valsts līgumu 

šajā starptautiskā pasažieru pārvadājuma maršrutā.";

4) Direktīvas 17. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"5. Pamata vienošanās parasti slēdz uz pieciem gadiem, un tās var ikreiz atjaunot uz 

laikposmu, kas vienāds ar sākotnējo. Infrastruktūras pārvaldītājs īpašos gadījumos 

var piekrist īsākam vai ilgākam laikposmam. Jebkuru laikposmu, kas ir ilgāks par 

pieciem gadiem, pamato ar komerciālu līgumu esamību, specializētiem 

ieguldījumiem vai risku.
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5a. Par pakalpojumiem, kuriem izmanto 24. pantā minēto specializēto infrastruktūru, 

kam vajadzīgi lieli un ilgtermiņa ieguldījumi, kurus pretendents pienācīgi pamato, 

pamata vienošanos var slēgt uz 15 gadiem. Laikposms, kas ilgāks par 15 gadiem, ir 

iespējams vienīgi izņēmuma gadījumos, piemēram, liela mēroga ilgtermiņa 

ieguldījuma gadījumā, un jo īpaši, ja uz šo ieguldījumu attiecas līgumsaistības, 

tostarp daudzgadu amortizācijas plāns.

Šādā gadījumā pretendenta vajadzību dēļ var būt nepieciešams sīki noteikt jaudas 

raksturlielumus – tostarp biežumu, apjomu un vilcienu ceļu kvalitāti – ko

pretendentam jānodrošina pamata vienošanās darbības laikā. Infrastruktūras 

pārvaldītājs par samazināt rezervēto jaudu, kas vismaz vienu mēnesi ir tikusi 

izmantota mazāk par 27. pantā paredzēto robežkvotu.

Sākot no 2010. gada 1. janvāra var noslēgt sākotnēju pamata vienošanos uz 5 

gadiem, ko var atjaunot vienu reizi, pamatojoties uz jaudas raksturlielumiem, kurus 

izmanto pretendenti, kas sniedz dzelzceļa pakalpojumus pirms 2010. gada 1. janvāra, 

lai ņemtu vērā specializētus ieguldījumus vai komerciālu līgumu esamību. Direktīvas 

2001/14/EK 30. pantā minētā regulatīvā iestāde ir atbildīga par atļaujas sniegšanu, lai 

šāda vienošanās stātos spēkā.";

5) Pirms 30. panta 1. punkta pēdējā teikuma iekļauj šādu teikumu:

"Turklāt tā savu funkciju izpildē ir neatkarīga no jebkuras kompetentas iestādes, kas 

iesaistīta pakalpojumu valsts līguma piešķiršanā.";

6) Šādu daļu pievieno 38. pantam:

"Pienākums transponēt un ieviest šo direktīvu neattiecas uz Kipru un Maltu, kamēr to 

teritorijā nav izveidota dzelzceļu sistēma.".
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3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 

direktīvas prasības līdz… ∗. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai šos aktus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī 

šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas 

atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem 

jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. Šīs direktīvas 1. panta 2., 5., 6. un 7. punktu piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

  

∗ 18 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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4. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I Ievads 

 

Komisija 2004. gada 3. martā nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Direktīvu 

91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību, tā saukto "Dzelzceļa tirgus piekļuves priekšlikumu", 

kas ir viens no četriem priekšlikumiem, kuri ietverti Trešajā dzelzceļa paketē 1. 

 

Eiropas Parlaments 2005. gada 28. septembrī apstiprināja atzinumu pirmajā lasījumā. 

 

Padome 2006. gada 24. jūlijā pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251. pantu. 

 

Pildot uzdevumus, Padome ņēma vērā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2 un 

Reģionu komitejas atzinumu 3. 

                                                 
1 Pārējie trīs tiesību aktu priekšlikumi ir: 

− Regula par starptautisko dzelzceļa pārvadājumu pasažieru tiesībām un pienākumiem 
(dok. 7149/04 TRANS 109 CODEC 337); 

− Regula par dzelzceļa kravas pārvadājumu kvalitātes prasībām (dok. 7150/04 TRANS 
110 CODEC 338); 

− Direktīva par tādu vilciena brigāžu sertifikāciju, kas vada lokomotīves un vilcienus 
Kopienas dzelzceļa tīklā (dok. 7148/04 TRANS 108 CODEC 336); 

2 OV C 71, 22.03.2005., 26. lpp. 
3 OV C 221, 9.9.2005., 56. lpp. 
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II Kopējās nostājas analīze 

 

1. Vispārējs apraksts 

 

Sarunas par starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu notika, ņemot vērā 

politiku, kas veidota ar Komisijas Balto grāmatu par Eiropas transporta politiku 2010. gadam 4, kā 

arī ar Pirmo un Otro dzelzceļa paketi. Baltajā grāmatā Komisija paziņoja nodomu turpināt dzelzceļa 

pārvadājumu iekšējā tirgus izveidi, cita starpā, ierosinot starptautisko pasažieru pārvadājumu tirgus 

atvēršanu.  Pirmajā un Otrajā dzelzceļa paketē ietverti sīki izklāstīti noteikumi par infrastruktūras 

pieejamību, savietojamību un dzelzceļa drošību gan attiecīgas valsts, gan Eiropas mērogā, tādējādi 

veidojot sistēmu, kas ļautu atvērt kravu pārvadājumu un starptautisku pasažieru pārvadājumu tirgu. 

 

Padome 2005. gada 5. decembra sanāksmē panāca politisku vienošanos par trim no četriem Trešajā 

dzelzceļa paketē ietvertajiem tiesību aktu priekšlikumiem: Dzelzceļa tirgus piekļuves priekšlikumu 

– kas ir šā dokumenta temats –, priekšlikumu par pasažieru tiesībām un pienākumiem, kā arī 

priekšlikumu par vilcienu brigādēm, tādējādi radot iespēju pieņemt trīs kopējas nostājas. 
 

Būtiskākais jautājums, Padomei apspriežot Dzelzceļa tirgus piekļuves priekšlikumu, bija šā 

priekšlikuma attiecības ar pārskatīto priekšlikumu par sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumu 

pakalpojumiem pa dzelzceļu un autoceļiem – tā saukto "Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

saistību priekšlikumu" 5. Attiecīgi Padomes 2005. gada 5. decembra sanāksmē panākt politisku 

vienošanos par Dzelzceļa tirgus piekļuves priekšlikumu varēja, tikai pievēršoties jautājumam par 

abu priekšlikumu savstarpējām attiecībām un Padomes un Komisijas deklarācijā, ko paredzēts 

iekļaut protokolā (skat. I pielikumu), paredzot pamatnostādnes vairākiem Sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas saistību priekšlikuma aspektiem. 

                                                 
4 dok. 11932/01 TRANS 131 AVIATION 70 MAR 76. 
5 dok. 11508/05 TRANS 155 CODEC 657. 
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2. Galvenie politikas jautājumi 

 

2.1 Starptautisko pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršana 

 

Tirgus atvēršana – ieviešot konkurenci – var padarīt Eiropas dzelzceļa pakalpojumus efektīvākus un 

pievilcīgākus. Piekrītot ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī piešķirt dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumiem tiesības piekļūt visu dalībvalstu infrastruktūrai, lai varētu sniegt starptautiskus 

pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, Padome ievēro kompromisu, ko panāca ar Eiropas 

Parlamentu samierināšanas procedūrā par Otro dzelzceļa paketi 6. Paredzot starptautisko dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu līdz 2010. gadam, operatoriem būtu dots laiks attiecīgi 

sagatavoties.  Tas notiktu reizē ar Eiropas ātrgaitas dzelzceļu divkāršu skaita palielināšanu un 

turpmāku savstarpēju savienošanu, kā arī ar tās sistēmas konsolidāciju, kura izveidota ar Pirmo un 

Otro dzelzceļa paketi.  

 

Starptautisko pārvadājumu, tostarp kabotāžas, tirgus atvēršanai būs liela ietekme uz dalībvalstīm, 

kurās starptautiski pārvadājumi ir liela daļa no visiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Ņemot 

to vērā, Padome grib dot šīm dalībvalstīm vairāk laika sagatavoties tirgus atvēršanai, ļaujot tām 

piešķirt piekļuves tiesības vēlākais līdz 2012. gada 1. janvārim. 

 

Padome tādēļ nepiekrīt Parlamenta viedoklim, ka starptautisko pasažieru pārvadājumu tirgus 

jāatver, vēlākais, 2008. gadā un visu citu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgi, vēlākais, 2012. 

gadā (uz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanas grafiku attiecas grozījumi Nr. 2, 8 un 9; 

uz to, kā Komisijai sagatavot izvērtēšanas ziņojumus par attiecīgas valsts un starptautisko dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu, attiecas grozījumi Nr. 6 un 12).  

                                                 
6 Minētais kompromiss ir ietverts Direktīvas 2004/51 4. apsvērumā: "Attiecībā uz starptautisko 

pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu, Komisijas piedāvātais datums – 2010. gads – 
jāuzskata par mērķi, kas ļauj visiem operatoriem attiecīgi sagatavoties." 
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2.2 Tiesības uzņemt un izlaist pasažierus vienā un tajā pašā dalībvalstī 

 

Padome, tāpat kā Eiropas Parlaments, piekrīt Komisijas priekšlikumam ļaut starptautiskiem 

dzelzceļa pasažieru pakalpojumu sniedzējiem uzņemt un izlaist pasažierus stacijās, kas ir vienā un 

tajā pašā dalībvalstī.  Padome uzskata, ka šāda tā saukta kabotāža ir vajadzīga, lai starptautiski 

pārvadājumi būtu rentabli.  

 

Padome tomēr negrib, lai, paredzot tiesības piekļūt starptautiskiem dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumiem, tostarp kabotāžai, būtu atvērts iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus.  

Kopēja nostājā tālab paredzēts piešķirt piekļuves tiesības tikai tiem starptautiskajiem 

pakalpojumiem, kuru "galvenais mērķis" ir pasažieru pārvadāšana starp stacijām, kas atrodas 

dažādās dalībvalstīs.  Kopējā nostājā ir paredzēta procedūra, lai noteiktu mērķi starptautiskam 

pakalpojumam, kam lūdz piekļuvi.  

 

2.3 Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana 

 

Kopējā nostāja par Dzelzceļa tirgus piekļuves priekšlikumu būtībā atspoguļo Padomes panākto 

līdzsvaru starp tirgus atvēršanu, no vienas puses, un sabiedriskā transporta pakalpojumu 

nodrošināšanu, no otras puses. Panākot šādu līdzsvaru, Padome ir papildinājusi Komisijas 

priekšlikumu ar trim elementiem: procedūru, ko izmanto, lai noteiktu, vai starptautisko dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršana rada traucējumus sabiedriskā transporta pakalpojumam; 

piekļuves tiesību piešķiršanas sistēmas precizējumu; un noteikumu, kas ļauj dalībvalstīm iekasēt 

maksu par starptautiskiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Tirgus atvēršanas un sabiedrisku 

pakalpojumu nodrošināšanas līdzsvars ir atspoguļots arī Padomes un Komisijas deklarācijā, kas 

iekļauta Padomes 2005. gada 5. decembrī notikušās sanāksmes protokolā (skat. I pielikumu).  
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 2.3.1 Procedūra 

 

Lai precizētu, kad piekļuves tiesības var ierobežot, kopējā nostājā ir paredzēta procedūra, ko 

izmanto, lai konstatētu, vai starptautisku dzelzceļa pasažieru pārvadājumi izjauktu sabiedriskā 

transporta pakalpojuma saimniecisko līdzsvaru.  Svarīgs šīs procedūras aspekts ir analīze, ko veic 

regulatīvā iestāde, no saimnieciskā viedokļa objektīvi izvērtējot starptautiskā dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumu ietekmi uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Padome šo ideju ir pārņēmusi no 

Eiropas Parlamenta ierosinātā grozījuma Nr. 10. 

 

 2.3.2 Precīzāka piekļuves tiesību ierobežošana  

 

Lai pieņemtu atbilstīgāku lēmumu par piekļuves tiesību piešķiršanu, kopējā nostājā precizēts: pēc 

tam, kad konstatēts, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma saimnieciskais līdzsvars tiktu izjaukts, 

pastāv vairākas iespējas, kā ierobežot starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu izmantošanas 

tiesības.  Saskaņā ar vienlīdzības principu un nediskriminācijas principu Padome norāda uz to, ka 

dalībvalstis var piešķirt, grozīt vai liegt piekļuves tiesības, tostarp iekasējot maksu no jaunā 

starptautiskā pasažieru pārvadājuma operatora. Tāpēc, ka dalībvalstīm ir iespēja atbalstīt sabiedriskā 

transporta pakalpojumus ar maksām, ko iekasē par starptautiskiem dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumiem, tām ir lielākas iespējas atvērt tirgu, saglabājot sabiedriskos pakalpojumus.  

 

 2.3.3 Izlīdzināšana 

 

Dažās dalībvalstīs rentabli dzelzceļa pasažieru pārvadājumi pārskaita maksājumu sabiedriskā 

transporta pakalpojumiem, kas darbojas ar zaudējumiem. Padome grib precizēt, ka šādu maksu var 

uzlikt arī dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kam piešķirtas piekļuves tiesības. Pienākumu dot 

ieguldījumu, lai finansētu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību kompensāciju, attiecina tikai 

uz tās dalībvalsts teritoriju, kas iekasē attiecīgo maksu. Maksa turklāt nedrīkstētu apdraudēt 

starptautiskā pasažieru pārvadājuma rentabilitāti. Visbeidzot, kopējā nostājā paredzēts: ja 

dalībvalsts izvēlas iekasēt šādas maksas, tai jāsniedz Komisijai vajadzīgā informācija. Attiecībā uz 

izlīdzināšanu Portugāle ir nākusi klajā ar deklarāciju Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas 

2005. gada decembra padomē (II pielikums). 
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2.4 Pamata vienošanās 

 

Padome, tāpat kā Parlaments, uzskata, ka reizē ar starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 

tirgus atvēršanu jāparedz arī mehānisms, ar ko nodrošināt stabilāku un paredzamāku vidi 

investīcijām šādu pakalpojumu infrastruktūrā, jo īpaši attiecībā uz pakalpojumiem, kas izmanto 

specializētu infrastruktūru.  Iedvesmojoties no Parlamenta ierosinātiem grozījumiem Nr. 5, 7 un 13, 

Padome tādēļ ierosina grozīt noteikumus par Direktīvā 2001/14/EK minētām pamata vienošanām 7. 

Tur, kur Parlaments ierosina pakalpojumiem, kas izmanto specializētu infrastruktūru un kam 

vajadzīgi lieli ilgtermiņa ieguldījumi, pieļaut 10 gadu ilgas pamata vienošanās, Padome uzskata, ka 

piemērotāks ir 15 gadu termiņš.  

 

2.5 Savstarpējības klauzula 

 

Padome, tāpat kā Parlaments ar grozījumiem Nr. 3 un 11, Dzelzceļa tirgus piekļuves priekšlikumā 

grib ietvert noteikumu, ar ko ļautu dalībvalstīm, kas ir atvērušas savu starptautisko dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu tirgu, liegt izmantošanas tiesības uzņēmumiem, kas licencēti dalībvalstī, kur 

līdzīgas izmantošanas tiesības vēl arvien nav piešķirtas. 

 
2.6 Citi būtiski jautājumi 

 

 2.6.1 Tranzīts 

 

Kopējā nostājā Padome precizē, ka Dzelzceļa tirgus piekļuves priekšlikuma mērķis ir atvērt 

starptautisku dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgu Kopienā, kā arī to, ka kravas un pasažieru 

pārvadājumi, kas sākas un beidzas trešās valstīs un kas šķērso Kopienas teritoriju, nav ietverti 

priekšlikuma darbības jomā.  Tranzīta jautājumā Lietuva ir nākusi klajā ar deklarāciju, ko paredzēts 

iekļaut protokolā (skat. III pielikumu).  

                                                 
7 Direktīva 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu 

par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju 
(OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp.). 
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 2.6.2 Sistēma, kas balstās uz koncesijas tiesību piešķiršanu 

 

Komisijas priekšlikums balstās uz principu, kas paredz konkurenci uz sliežu ceļiem.  Padome ievēro 

šo principu, bet atzīst, ka saistībā ar konkurences ieviešanu iespējams ievērot arī citus principus, ko 

turklāt jau īsteno.  Ņemot to vērā, Padome vēlētos atļaut dalībvalstīm uz pārejas laiku nenodrošināt 

pilnīgu piekļuvi starptautiskiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, ja, piešķirot tiesības izmantot 

konkrētus dzelzceļa maršrutus, tirgus vērtība jau ir pietiekami labi pārbaudīta, ievērojot principu, 

kas paredz konkurenci uz sliežu ceļiem.  

 

 2.6.3 Maltai un Kiprai paredzētais atbrīvojums no direktīvas īstenošanas 

 

Ņemot vērā, ka Maltai un Kiprai nav dzelzceļa sistēmas un ļoti maz iespējams, ka tām tāda būs 

nākotnē, Padome atbrīvo šīs divas dalībvalstis no pienākuma īstenot Dzelzceļa tirgus piekļuves 

direktīvu.  

 

3. Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi 

 

Padomes attieksme pret grozījumiem Nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 un 13 ir izklāstīta iepriekš 

saistībā ar galvenajiem jautājumiem.  

 

Padome turklāt ir pieņēmusi grozījumu Nr. 2 – attiecībā uz atsauci uz Direktīvu 2004/49, grozījumu 

Nr. 4 – attiecībā uz pirmo priekšlikumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kuru 

Komisija iesniegusi 2000. gada jūlijā, – un visu grozījumu Nr. 7. 

 

Padome nepiekrīt grozījumam Nr. 4 attiecībā uz kopējās nostājas pieņemšanu par Sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas saistību priekšlikumu, – un grozījumam Nr. 6 attiecībā uz Komisijas 

pienākumu līdz 2005. gadam nākt klajā ar ietekmes novērtējumu par attiecīgas valsts pasažieru 

pārvadājumu tīklu atvēršanu.  
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III Secinājums 

 

Pēc Parlamenta atzinuma rūpīgas izskatīšanas Padome ir vienojusies par kopēju nostāju, kas 

atspoguļo līdzsvaru starp starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu, no vienas 

puses, un sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, no otras puses.  Panākot šo līdzsvaru, 

Padome ir izmantojusi vairākus svarīgus Parlamenta izdarītus grozījumus. Lai gan Padome nav 

varējusi pilnībā piekrist Parlamenta viedoklim par piekļuves tiesību piešķiršanas tempiem, kopējā 

nostājā ir izklāstīts grafiks, kas ļautu gan pārvadātājiem, gan iestādēm attiecīgi sagatavot dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu.  

 

 

____________________ 



 
5895/2/06 REV 2 ADD 1  lk 10 
I PIELIKUMS DG C III   LV 

I PIELIKUMS 

 

Padomes un Komisijas deklarācija, ko paredzēts iekļaut Padomes protokolā 

 

Panākot politisku vienošanos par kopējo nostāju attiecībā uz Direktīvu, ar ko groza Padomes 

Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību, Padome ir vienojusies arī par šādiem 

punktiem. 

 

1. Dzelzceļa tirgus atvēršanu Kopienā var panākt tikai pakāpeniski un atbilstīgi sabiedriskā 

pakalpojuma vajadzībām. 

 

2. Tas nozīmē, ka attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem tirgus atvēršana, izmantojot 

pašreizējos tiesību aktu priekšlikumus, attiecas tikai uz starptautiskiem dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumiem, tostarp kabotāžu, nevis uz iekšzemes pasažieru 

pārvadājumiem. 

 

3. Ar turpmāk paredzēto regulu par sabiedriskiem pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu 

un autoceļiem, kuras galvenais mērķis ir izveidot tiesisku regulējumu sabiedrisko 

pakalpojumu līgumu kompensācijai, nevis dzelzceļa pakalpojumu tirgus atvēršanai, 

būtu jāļauj piešķirt sabiedrisko pakalpojumu līgumus dzelzceļa pārvadājumiem tieši; un, 

lai veiktu šādu tiešu piešķiršanu, nebūtu jāatver dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus 

vairāk nekā paredzēts Direktīvā, ar ko groza Direktīvu 91/440. 

 
4. Tāpat Padomei svarīgs ir jautājums saglabāt valsts iestādēm iespēju paredzēt integrētu 

dzelzceļa tīklu darbību, un tā ņem vērā, ka tālab SPSS regulā varbūt būs jāparedz tieša 

līgumu piešķiršana šādu tīkliem. 

 

5. Turpmākās pārrunās par regulu būs jānodrošina Direktīvas, ar ko groza Direktīvu 

91/440, un SPSS regulas savstarpēja konsekvence, lai nodrošinātu lielāku juridisku 

skaidrību. 
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6. Jautājumi, kas jāprecizē, panākot vienošanos par SPSS regulu, jo īpaši ietver: 

-  saskaņā ar subsidiaritātes principu dažādu kompetentu iestāžu īpašu apstākļu dēļ 

jādefinē tālsatiksmes, pilsētas un reģionālā dzelzceļa transports; 

-  jānosaka, kas ir atbildīgi par starptautisko sabiedrisko pakalpojumu līgumu 

finansēšanu; 

- jānosaka investīciju apjoms, aprēķinot sabiedrisko pakalpojumu līgumu darbības 

ilgumu. 

 

7. Padome apņemas 2006. gadā mēģināt cik drīz vien iespējams panākt politisku 

vienošanos par SPSS regulu. Turpmākajos sešos mēnešos jāgūst būtiski panākumi, 

īpašu uzmanību pievēršot vispārējiem pārskatāmības, subsidiaritātes un juridiskās 

skaidrības principiem. 

 
 

____________________
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II PIELIKUMS 

 

PORTUGĀLES REPUBLIKAS DEKLARĀCIJA 

 

 

Portugāle vēlreiz apliecina atbalstu dzelzceļa pārvadājumu liberalizācijai un tādēļ balso par Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas 

dzelzceļa attīstību.  

 

Tā tomēr pauž nožēlu, ka ir apstiprināts jauns 1. panta 8. punkta 3f. apakšpunkts, ļaujot dalībvalstīm 

uzlikt starptautiskiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem jaunu nodevu, lai dotu ieguldījumu 

pakalpojumu valsts līgumos.  

 

Šāds likumdošanas risinājums kaitēs normālai Eiropas tirgus attīstībai un ietekmēs nomaļu 

dalībvalstu izcelsmes pasažieru piekļuvi citiem Eiropas reģioniem. Turklāt tas ir pretrunā kravu 

novirzīšanas veicināšanai, kas attiecībā uz šo nozari ir viens no galvenajiem Kopienas politikas 

mērķiem. 

 

Portugāle cer, ka nākamajā koplēmuma procedūras posmā šo noteikumu varēs pārskatīt, lai 

mazinātu tās iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz starptautisku pasažieru pārvadājumu liberalizāciju." 

 

________________________ 
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III PIELIKUMS 

 

Lietuvas deklarācija, ko paredzēts iekļaut Padomes sanāksmes protokolā 
 
 

Lietuva saprot, ka noteikumi, kas paredzēti dokumentā Nr. 14737/05 ADD 1, tā 1. panta 0. un 2.a 

punktā un 1.a panta 0.a un 0.aa punktā pilnībā atbilst Padomes Regulai Nr. 693/2003 (2003. gada 

14. aprīlis), ar ko paredz īpašu vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumentu. 

 

____________________ 
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko 
groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas 
iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības 

sertifikāciju 
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2004/0047 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko 
groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas 
iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības 

sertifikāciju 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts EP un Padomei 
(dokuments COM(2004) 0139 galīgā redakcija — 2004/0047 
COD): 

2004. gada 4. marts 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums 2005. gada 9. februāris 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums, pirmais lasījums 2005. gada 
28. septembris 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums 2006. gada 24. jūlijs 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Ar šo priekšlikumu un atbilstīgi baltajai grāmatai „Eiropas transporta politika 2010. gadam: 
laiks pieņemt lēmumu” Komisija paredz turpināt dzelzceļa nozares reformu, atverot 
konkurencei Eiropas Savienības pasažieru starptautisko pārvadājumu pakalpojumu 
tirgu.  

Šis ir viens no četriem pasākumiem, kurus Komisija ierosinājusi trešajā dzelzceļa tiesību 
aktu kopumā (pārējo pasākumu nolūks ir uzlabot to pasažieru tiesības, kas izmanto 
starptautiskos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, izveidot vilcienu vadītāju sertifikācijas 
sistēmu un uzlabot dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti). 

Šajā konkrētajā priekšlikumā ir noteikts, ka no 2010. gada 1. janvāra tie dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kuriem būs darbības licence un nepieciešamie drošības sertifikāti, 
varēs piekļūt infrastruktūrai, lai Kopienā sniegtu starptautiskos pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumus.  

Lai izveidotu tādus reālus ekonomiskus apstākļus, kuros šo pakalpojumu nozare varētu 
attīstīties, ir izteikts ierosinājums ļaut pakalpojumu sniedzējiem uzņemt un izlaist pasažierus 
jebkurā starptautiska maršruta stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas vienas un tās pašas 
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dalībvalsts teritorijā. Ir paredzēti tādi noteikumi, lai netiktu izjaukts sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu ekonomiskais līdzsvars, vienlaikus tomēr neuzliekot pārāk lielus šķēršļus tādu 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu darbībai, kas darbojas starptautisko brīvas piekļuves 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā. 

3. PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Galvenais jautājums Padomes apspriedēs par Komisijas ierosināto tirgus atvēršanu bija 
saistīts ar pārskatīto priekšlikumu par sabiedriskajiem pakalpojumiem pasažieru 
pārvadājumos pa dzelzceļu un pa autoceļiem1. Tāpēc 2005. gada 5. decembrī Padomes 
sanāksmes laikā politisku vienošanos par piekļuvi dzelzceļa pakalpojumu tirgum varēja 
panākt, vienīgi pieņemot Padomes un Komisijas protokolam pievienoto deklarāciju 
(sk. I pielikumu), kurā tiek izskatīti abi priekšlikumi un formulēti galvenie principi 
priekšlikumā attiecībā uz sabiedriskajiem pakalpojumiem pasažieru pārvadājumos. 

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu (Ungārijas pārstāvjiem atturoties) Komisijas 
priekšlikumā ir ieviesusi dažas vispārējas izmaiņas, kas ir pieņemamas, jo tās sekmētu 
izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Pirmā ieviestā izmaiņa attiecas uz dzelzceļa pasažieru pārvadātāju tiesībām brīvi piekļūt 
infrastruktūrai. Padome saglabāja Komisijas ierosināto termiņu — 2010. gadu — , kad 
paredzēts atvērt starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgu. Kopējā 
nostājā ir paredzēts līdz 2012. gadam atlikt tirgus atvēršanu tajās dalībvalstīs, kurās 
starptautiskie pārvadājumi veido nozīmīgu kopējo dzelzceļa pasažieru pārvadājumu daļu. 
Tādējādi Padome iebilda pret Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā paustajiem 
priekšlikumiem paātrināt starptautisko pakalpojumu tirgus atvēršanu, to paredzot 2008. gadā, 
un pakalpojumu iekšējā tirgus atvēršanu — 2012. gadā. Padome savukārt pārņēma Parlamenta 
ierosinājumu attiecībā uz noteikumu savstarpējības klauzulu, kuras piemērošana ļautu 
dalībvalstīm atvērt savu tirgu pirms 2010. gada. Komisija atbalsta šādu kopējā nostājā 
definēto tirgus atvēršanas grafiku, jo tādējādi visi tirgus dalībnieki varētu šai atvēršanai 
sagatavoties. Komisija var pieņemt minēto noteikumu savstarpējības klauzulu, jo pēc būtības 
tai ir izteikti pārejošs raksturs un tā ir formulēta tā, lai izslēgtu neatbilstību Kopienas tiesībām. 
Komisija piekrīt kopējai nostājai arī jautājumā par to, ka piekļuves tiesības būtu jāgarantē 
tikai tiem starptautiskajiem pakalpojumiem, kuru galvenais nolūks ir pasažieru pārvadājumi 
starp dažādu dalībvalstu stacijām. Tādējādi var izvairīties no iespējas, ka tiktu pārkāptas 
tiesības piekļūt starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, tostarp kabotāžai, kā 
rezultātā tiktu atvērts valsts iekšējais pasažieru pārvadājumu tirgus. 

Otrkārt, savā kopējā nostājā Padome skaidrāk definē sabiedriskā transporta pakalpojumu 
aizsardzības mehānismus un procedūras. Padome saglabā vispārējo Komisijas ierosināto 
principu, atbilstoši kuram piekļuves tiesības drīkst ierobežot tikai tad, ja tās izjauktu 
sabiedriskā transporta pakalpojuma ekonomisko līdzsvaru. Padome Komisijas priekšlikumā 
pievieno trīs šādus elementus: a) pārredzama procedūra, kurā neatkarīgām regulatīvām 
iestādēm ir galvenā nozīme, nosakot, vai starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu tirgus atvēršana izjauc sabiedriskā transporta pakalpojuma līdzsvaru; 
b) skaidrāka kārtība, kā piešķirt vai ierobežot piekļuves tiesības; un c) noteikums, ar ko ļauj 
dalībvalstīm pārredzamā veidā un bez diskriminācijas iekasēt maksājumu par 

                                                 
1 Pārskatīto priekšlikumu Komisija publicēja 2005. gada 20. jūlijā. Sk. COM(2005)319. 
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starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, lai finansētu sabiedriskos 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus. Komisija piekrīt šiem papildu elementiem, jo 
tie vai nu padara noteikumus skaidrākus, vai arī precizē to, kas iespējams atbilstoši Kopienas 
tiesībām. 

Trešajā grozījumā ir iekļauts Eiropas Parlamenta ierosinājums pilnveidot starptautisko 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgus atvēršanu, jo īpaši attiecībā uz 
pakalpojumiem, kuros izmanto specializētas infrastruktūras, ieviešot vajadzīgos 
nosacījumus stabilākai un prognozējamākai ieguldījumu videi. Lai gan tiem 
pakalpojumiem, kuros izmanto specializētās infrastruktūras un kuriem tādējādi nepieciešami 
ilgtermiņa ieguldījumi, Parlaments ierosināja atļaut pamata vienošanos slēgt uz 10 gadiem, 
Padome uzskata, ka daudz piemērotāks šādu līgumu darbības termiņš būtu 15 gadi. Komisija 
atbalsta Padomes nostāju, kas adekvāti atspoguļo amortizācijas laiku, kurš šādām 
specializētām dzelzceļa infrastruktūrām kopumā ir ilgs. 

Visbeidzot, ar Padomes kopējo nostāju ievieš vairākas citas būtiskas izmaiņas Komisijas 
priekšlikumā. Kopējā nostājā ir izskaidrots, ka ar direktīvu ir paredzēts atvērt starptautisko 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgu Kopienas teritorijā un ka šā priekšlikuma 
darbības jomā nav iekļauti tie preču un pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, kuru maršruti 
sākas un beidzas trešajās valstīs un kuros Kopiena ir tikai tranzīta teritorija. Turklāt kopējā 
nostājā dalībvalstīm ir atļauts pārejas posmā nenodrošināt pilnīgu piekļuvi 
starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, ja noteiktu dzelzceļa 
līniju izmantošanas iespējas, piemēram, koncesiju gadījumā, ir piešķirtas, pamatojoties uz 
atklāta konkursa procedūru ar vienlīdzīgiem konkurences nosacījumiem. Padome arī 
ierosināja, ka tās dalībvalstis, kurās dzelzceļa tīkla nav, piemēram, Malta un Kipra, būtu 
atbrīvotas no saistībām piemērot šīs grozītās direktīvas. Komisija piekrīt visiem šiem papildu 
noteikumiem. 

4. KOMISIJAS SĪKAS PIEZĪMES 

Komisija pilnībā vai daļēji pieņēma četrus no divpadsmit grozījumiem, ko ierosināja Eiropas 
Parlaments pirmajā lasījumā. Kopējā nostājā Padome burtiski vai principā iekļāva astoņus no 
šiem grozījumiem. 

4.1. Komisijas pieņemtie un kopējā nostājā pilnībā vai daļēji iekļautie EP ierosinātie 
grozījumi 

Turpmāk minētās atsauces ir uz kopējās nostājas apsvērumiem un pantiem. 

Nostājas 5. un 13. grozījums. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta ieteikumu, Padome ierosina 
2 panta 4. punktā paredzēto pamata vienošanās standarta termiņu specializētu infrastruktūru 
izmantojuma gadījumā pagarināt uz 15 gadiem 10 gadu termiņā vietā, ko ierosinājis Eiropas 
Parlaments. Padome arī indikatīvā veidā uzskaita tos jaudas raksturlielumus, kuri jādara 
zināmi kandidātam attiecībā uz pamata vienošanās ilgumu.  

Nostājas 7. grozījums. 21. apsvērumā ir ierosināts grozīt gan Direktīvu 91/440/EEK, gan 
Direktīvu 2001/14/EK. 

Nostājas 10. grozījums. 10. apsvērumā un 1. punkta 8) apakšpunkta 3.b ievilkumā noteikts, ka 
piekļuves tiesības drīkst ierobežot tikai tad, ja regulatīvā iestāde, pamatojoties uz objektīvu 
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ekonomisku analīzi un iepriekš noteiktiem kritērijiem, secina, ka brīvās piekļuves tiesības 
izjauktu sabiedriskā transporta pakalpojuma ekonomisko līdzsvaru. Turklāt kopējā nostājā ir 
uzskaitīti tirgus dalībnieki, kas var pieprasīt veikt šādu ekonomisku analīzi, un norādīti gan 
novērtējuma, gan arī lēmuma pieņemšanas procesuālie aspekti.  

4.2. Komisijas noraidītie un kopējā nostājā neiekļautie EP ierosinātie grozījumi 

Nostājas 2., 8. un 9. grozījums. 6. apsvērumā un 1. punkta 8) apakšpunkta 3.a ievilkumā 
noteikts attiecīgais datums, kad paredzēta starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 
tirgus atvēršana, proti, 2010. gada 1. janvāris. Tas ir pretrunā Eiropas Parlamenta 
priekšlikumam, kurā bija ierosināts starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgu 
atvērt 2008. gadā, bet valsts iekšējo pārvadājumu pakalpojumu tirgu — 2012. gadā. 

Nostājas 4. grozījums. Šajā grozījumā ir noteikta saikne ar Padomē notikušo lasījumu saistībā 
ar Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu un pa autoceļiem. Šāda saikne vairs nav 
vajadzīga, jo Padome 2006. gada 9. jūnijā par šo priekšlikumu panāca politisku vienošanos. 

4.3. Komisijas noraidītie un kopējā nostājā pilnībā vai daļēji iekļautie EP ierosinātie 
grozījumi 

Nostājas 6. un 12. grozījums. 17. apsvērumā, 1. punkta 9) apakšpunktā un 1. punkta 
10) apakšpunktā ir izvirzīta prasība Komisijai 2009. gadā iesniegt ziņojumu par to, kā ir 
īstenota Direktīva 91/440/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/12/EK, kā arī par to, 
kā divus gadus pēc starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgus atvēršanas 
īstenota šajā dokumentā aplūkotā direktīva. Parlamenta ierosinātajos grozījumos ir pieprasīts, 
lai Komisija iesniedz divus ziņojumus par šīs direktīvas īstenošanu: pirmo reizi divus gadus 
pēc starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgus atvēršanas, kā to ierosina 
Eiropas Parlaments, un otro reizi — divus gadus pēc ierosinātā valsts iekšējo pasažieru 
pārvadājumu tirgus atvēršanas datuma.  

Nostājas 3. un 11. grozījums. Pamatojoties uz līdzīgu Eiropas Parlamenta priekšlikumu, 
11. apsvērumā un 1. punkta 8) apakšpunkta 3.d ievilkumā tām dalībvalstīm, kuras ir atvērušas 
savu starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgu, netiek izvirzīta 
prasība pirms Kopienas tiesību aktos paredzētā tirgus atvēršanas datuma nodrošināt piekļuves 
tiesības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vai to tieši vai netieši kontrolētajām filiālēm, 
kam licences piešķirtas dalībvalstī, kurā līdzīga veida piekļuves tiesības nav piešķirtas. 

Komisija var pieņemt šos grozījumus, ko tā noraidīja EP pirmajā lasījumā. 

5. SECINĀJUMS 

Komisija uzskata, ka 2006. gada 24. jūlijā ar kvalificētu balstu vairākumu pieņemtajā kopējā 
nostājā nav nekā tāda, kas neatbilstu tās priekšlikuma būtiskajiem mērķiem un pamatpieejai, 
un tādēļ to atbalsta. 
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I PIELIKUMS 

Padomes un Komisijas deklarācija, ko paredzēts iekļaut Padomes protokolā 

Panākot politisku vienošanos par kopējo nostāju attiecībā uz Direktīvu, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību, Padome ir vienojusies arī par šādiem 
punktiem. 

1. Dzelzceļa tirgus atvēršanu Kopienā var panākt tikai pakāpeniski un atbilstīgi 
sabiedriskā pakalpojuma vajadzībām. 

2. Tas nozīmē, ka attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem tirgus atvēršana, izmantojot 
pašreizējos tiesību aktu priekšlikumus, attiecas tikai uz starptautiskajiem dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumiem, tostarp kabotāžu, nevis uz iekšzemes pasažieru 
pārvadājumiem. 

3. Ar turpmāk paredzēto regulu par sabiedriskiem pasažieru pārvadājumiem pa 
dzelzceļu un autoceļiem, kuras galvenais mērķis ir izveidot tiesisku regulējumu 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu kompensācijai, nevis dzelzceļa pakalpojumu tirgus 
atvēršanai, būtu jāļauj piešķirt sabiedrisko pakalpjumu līgumus dzelzceļa 
pārvadājumiem tieši; un, lai veiktu šādu tiešu piešķiršanu, nebūtu jāatver dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu tirgus vairāk nekā paredzēts Direktīvā, ar ko groza Direktīvu 
91/440. 

4. Turklāt Padomei svarīgs ir jautājums saglabāt valsts iestādēm iespēju paredzēt 
integrētu dzelzceļa tīklu darbību, un tā ņem vērā, ka tālab SPSS [sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību] regulā varbūt būs jāparedz tieša līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršana attiecībā uz šādiem tīkliem. 

5. Turpmākās pārrunās par regulu būs jānodrošina Direktīvas, ar ko groza Direktīvu 
91/440, un SPSS regulas savstarpējā konsekvence, lai nodrošinātu lielāku juridisku 
skaidrību. 

6. Jautājumi, kas jāprecizē, panākot vienošanos par SPSS regulu, jo īpaši ietver: 

• saskaņā ar subsidiaritātes principu dažādu kompetentu iestāžu īpašu apstākļu dēļ 
jādefinē tālsatiksmes, pilsētas un reģionālie dzelzceļa pārvadājumi; 

• jānosaka, kas ir atbildīgs par starptautisko sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
finansēšanu; 

• jānosaka ieguldījumu apjoms, aprēķinot sabiedrisko pakalpjumu līgumu darbības 
ilgumu. 

7. Padome apņemas 2006. gadā mēģināt cik drīz vien iespējams panākt politisku 
vienošanos par SPSS regulu. Turpmākajos sešos mēnešos jāgūst būtiski panākumi, 
īpašu uzmanību pievēršot vispārējiem pārskatāmības, subsidiaritātes un juridiskās 
skaidrības principiem. 




