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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrińanas procedūra 

 ***I Parastā likumdońanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdońanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdońanas procedūra (treńais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esońu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj treńo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esońo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēńot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 

 

 

 



 

RR\1090724LV.doc 3/10 PE575.344v02-00 

 LV 

SATURA RĀDĪTĀJS 

Lpp. 

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ........................... 5 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS ....................................................................... 7 

PASKAIDROJUMS ................................................................................................................... 8 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA ......................................................................... 10 

 

 



 

PE575.344v02-00 4/10 RR\1090724LV.doc 

LV 



 

RR\1090724LV.doc 5/10 PE575.344v02-00 

 LV 

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā 

(pārstrādāta redakcija) 

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10579/1/2015 – C8-0416/2015), 

– ņemot vērā argumentētos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 

principa un proporcionalitātes principa piemērońanu iesniedzis Lietuvas parlaments un 

Zviedrijas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija 

atzinumu
1
, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 7. oktobra atzinumu
2
, 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā
3
 attiecībā uz Komisijas priekńlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0030), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 76. pantu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-

0071/2016), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

2. pieņem zināńanai Komisijas deklarāciju, kas pievienota ńai rezolūcijai; 

3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

4. ierosina, ka tiesību akta nosaukumam vajadzētu būt ―I. Bilbao Barandica–A. Matīss 

direktīva par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā 

(pārstrādāta redakcija)‖
4
; 

5. uzdod priekńsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekńsēdētāju saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu; 

                                                 
1
 OV C 327, 12.11.2013., 122. lpp. 

2
 OV C 356, 5.12.2013., 92. lpp. 

3
 Pieņemtie teksti, 26.2.2014., P7_TA(2014)0149. 

4
 Izaskun Bilbao Barandica un Anrijs Matīss vadīja sarunas attiecīgi Parlamenta un Padomes vārdā. 
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6. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 

pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņońanas ar Padomes ģenerālsekretāru 

nodrońināt tā publicēńanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

7. uzdod priekńsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 
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NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Komisijas paziņojums par skaidrojošiem dokumentiem 

 

Komisija atgādina, ka Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2011. gada 27. oktobra 

kopīgajā politiskajā deklarācijā par skaidrojońiem dokumentiem vienojās, ka informācijai, 

kuru dalībvalstis iesniedz Komisijai par direktīvu transponēńanu valsts tiesību aktos, ―ir jābūt 

skaidrai un precīzai‖, lai Komisijai būtu vieglāk pildīt tās uzdevumu — pārraudzīt Savienības 

tiesību aktu piemērońanu. Konkrētajā gadījumā skaidrojońi dokumenti ńajā ziņā būtu bijuńi 

noderīgi. Komisija pauž nožēlu, ka galīgajā tekstā ńādi noteikumi nav ietverti. 
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PASKAIDROJUMS 

Iepriekńējos desmit gados ES dzelzceļa tirgū ir notikuńas būtiskas pārmaiņas, kas pakāpeniski 

ieviestas ar trim dzelzceļa tiesību aktu paketēm, lai atvērtu valstu tirgus un padarītu dzelzceļu 

konkurētspējīgāku un savstarpēji izmantojamu ES mērogā, vienlaikus saglabājot augstu 

drońības līmeni.  

Tomēr, neraugoties uz vērā ņemamajām izmaiņām ES acquis, ar ko izveido ES dzelzceļa 

transporta pakalpojumu iekńējo tirgu, dzelzceļa īpatsvars ES iekńējos pārvadājumos joprojām 

ir neliels. Pańlaik kopējais dzelzceļa transporta īpatsvars ES tirgū ir ne vairāk kā 6 %, un 

saskaņā ar Eirobarometru 54 % lietotāju ar dzelzceļa pakalpojumiem nav apmierināti.  

Tāpēc Komisija 3013. gada janvārī nolēma iesniegt ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi, lai 

uzlabotu dzelzceļa pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, novērńot atlikuńos tirgus ńķērńļus, 

kas kavē izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu. 

Savstarpējās izmantojamības direktīva ir viena no ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes 

daļām, kurā galvenā uzmanība pievērsta atlikuńo administratīvo un tehnisko ńķērńļu 

novērńanai, jo īpańi ar ńādiem pasākumiem:  

 izveidot kopīgu pieeju drońības un savstarpējas izmantojamības noteikumiem, lai 

palielinātu apjomradītus ietaupījumus dzelzceļa uzņēmumiem, kas darbojas visā ES;  

 samazināt administratīvās izmaksas un paātrināt saskaņotas administratīvās 

procedūras, un  

 novērst slēpto diskrimināciju. 

Pēc tam, kad Parlaments 2014. gada 26. februāra plenārsēdē pieņēma pirmā lasījuma nostāju, 

tika sāktas neoficiālas sarunas ar Itālijas prezidentūru, kas pēc tam turpinājās ar Latvijas 

prezidentūru. Pēc deviņām trialoga sarunu kārtām ar Latvijas prezidentūru Parlamenta un 

Padomes sarunu grupas 2015. gada 17. jūnijā panāca vienońanos par ńo dokumentu.  

Vienońanās teksts tika iesniegts TRAN komitejai un 2015. gada 10. oktobrī apstiprināts ar 

pārliecinońu balsu vairākumu. Pamatojoties uz TRAN komitejas apstiprinājumu, TRAN 

komitejas priekńsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekńsēdētājam apņēmās 

ieteikt, lai plenārsēdē Padomes nostāja tiktu apstiprināta pirmajā lasījumā bez grozījumiem. 

Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome 2015. gada 10. decembrī pieņēma savu 

pirmā lasījuma nostāju, tā apstiprinot panākto vienońanos. 

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar trialogos panākto vienońanos, referente 

ierosina to pieņemt bez turpmākiem grozījumiem. 

Sarunu rezultāts 

Ar jauno direktīvu ieviestā sistēma Eiropā tuvinās vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi. 

Tas samazinās administratīvās izmaksas un paātrinās procedūras, vienlaikus saglabājot 

pańreizējo augsto drońības līmeni. Tajā pańā laikā tas palīdzēs izvairīties no jebkādas slēptās 

diskriminācijas, jo īpańi attiecībā uz jauniem uzņēmumiem, kuri vēlas iekļūt dzelzceļa 

pakalpojumu tirgū. Līdz ar to tiek sagaidīts, ka dzelzceļa nozares uzņēmumi un ražotāji gūs 

apjomradītus ietaupījumus visā ES, uzlabojot uzņēmumu konkurētspēju Eiropas Savienībā. 
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Panāktā vienońanās jo īpańi: 

 aiztaupīs uzņēmumiem vairākkārtēju pieteikuma iesniegńanu. EDzA izniegs atļaujas 

ritekļiem, kas paredzēti pārrobežu operācijām, savukārt attiecībā uz ritekļiem, kas 

iesaistīti tikai iekńzemes transportā, pieteikuma iesniedzējs varēs izvēlēties, vai tā 

pieteikumu izskata Aģentūra, vai arī dalībvalsts iestāde. Pańlaik gadījumā, ja ritońā 

sastāva ražotājs vēlas tirgū vairākās ES valstīs laist jaunu ritekli, tam ir jāiesniedz 

atsevińķi pieteikumu to dalībvalstu iestādēm, kurās riteklis tiks ekspluatēts. Jaunie 

noteikumi novērsīs vajadzību iesniegt vairākus pieteikumus; 

 izveidos vienas pieturas aģentūru, kas būs vienots kontaktpunkts visiem pieteikumiem. 

Ńāda informācijas un komunikācijas sistēma ļaus viegli un pārredzami izskatīt 

procedūras. Vienas pieturas aģentūra dos iespēju gan Aģentūrai, gan valsts drońības 

iestādēm visas procedūras laikā sekot dažādajām pieteikuma izskatīńanas stadijām. 

Tas arī nodrońinās konsekvenci gadījumā, ja līdzīgām atļaujām tiks iesniegti dažādi 

pieteikumi; 

 noteiks skaidrus termiņus dažādajiem procedūru posmiem; 

 nodrońinās, ka Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) projekti ir 

savstarpēji izmantojami. Lai to panāktu, paredzētos tehniskos risinājumus EDzA 

izvērtēs, pirms tiek izsludināts jebkāds ar ERTMS lauka iekārtu aprīkojumu saistīts 

publiskā iepirkuma konkurss; 

 ievērojami samazinās valsts noteikumu skaitu jomās, kurās tiek ieviests saskaņots ES 

līmeņa regulējums. 

Ar atļauju izsniegńanu saistītos pienākumus EDzA sāks pildīt triju gadu laikā pēc ńīs 

direktīvas stāńanās spēkā. Dalībvalstīm būs vēl viens gads laika, kurā tās turpinātu izmantot 

arī savu pańreizējo sistēmu, ja dalībvalstis to uzskatīs par nepiecieńamu. Tādā gadījumā 

dalībvalstīm vajadzēs par savu lēmumu informēt Aģentūru un Komisiju un sniegt 

pamatojumu. 

EDzA un valsts drońības iestādes noslēgs arī sadarbības nolīgumus. Vienas pieturas aģentūra 

un sadarbības nolīgumi garantēs skaidru pienākumu sadali starp EDzA un valstu iestādēm. 

Tas arī nodrońinās konsekvenci gadījumā, ja līdzīgām atļaujām tiks iesniegti dažādi 

pieteikumi. Vienas pieturas aģentūras sistēma ir jāievień triju gadu laikā pēc EDzA 

regulējuma stāńanās spēkā.  
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