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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais 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 esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo 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 izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

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

regulu par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites 

normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu 

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11197/1/2016 – C8-0424/2016), 

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

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 8. oktobra atzinumu2, 

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0026), 

– 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-

0368/2016), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

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

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 

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

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 

pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
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)0152. 
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PASKAIDROJUMS 

1. Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tirgus pīlārs  

Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tirgus pīlāru veido trīs tiesību aktu priekšlikumi: 

1. priekšlikums grozīt Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, 

attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa 

infrastruktūras pārvaldību; 

2. priekšlikums grozīt Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu; 

3. priekšlikums atcelt Regulu Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites 

normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos. 

2. Komisijas priekšlikums par Regulas Nr. 1192/69 atcelšanu 

Regula Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmumos, ko Komisija ierosina atcelt, ļauj dalībvalstīm kompensēt dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmumiem izmaksas par tādiem pienākumiem, kādi citu transporta veidu 

uzņēmumiem nav jāpilda. 

Šādi pienākumi var attiekties, piemēram, uz īpašiem maksājumiem saistībā ar negadījumiem 

darbā, kurus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir obligāti jāveic, bet kurus citu transporta 

veidu uzņēmumu gadījumā sedz valsts, kā arī to dzelzceļa strādnieku pensijām, kuri strādā 

smagu darbu un parasti pensijā dodas agrāk, vai maksājumiem, lai segtu dzelzceļa 

pārbrauktuvju aprīkojuma izmaksas. Šādu pienākumu kompensācijas veidi ir iedalīti 

15 kategorijās („klasēs”), kas nosaka konkrēto kompensācijas darbības jomu un principus, pēc 

kuriem to aprēķina, kā tas norādīts Regulas Nr. 1192/69 dažādajos pielikumos. 

Regula Nr. 1192/69 tika pieņemta pirms dzelzceļa tirgus liberalizēšanas, kad dzelzceļa 

pārvadājumi Eiropā galvenokārt attīstījās valstu robežās un integrēti uzņēmumi gan pārzināja 

dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, gan pārvaldīja dzelzceļa infrastruktūru. Regulas mērķis 

tobrīd bija attiecībā uz sociālajām un ārējām izmaksām izveidot vienlīdzīgus konkurences 

nosacījumus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas pārvadājumiem 

izmanto citus transporta veidus. Turklāt valdību un galvenokārt valstij piederošu dzelzceļa 

uzņēmumu attiecības vēl netika reglamentētas ar līgumu, un starp abiem dalībniekiem 

pastāvēja daudz tiešāka īpašumtiesību saikne. Sākotnējās ieceres dēļ regulā ir iekļauts saraksts 

ar agrāk valstij piederošu dzelzceļa uzņēmumu uzskaitījumu. Šis saraksts tika pielāgots 

vairākas reizes, lai ņemtu vērā jaunu dalībvalstu pievienošanos, un pašlaik tajā minēti 

40 uzņēmumi.  

Komisija norāda, ka kopš 2007. gada šo regulu pastāvīgi ir izmantojušas četras dalībvalstis: 

Beļģija, Vācija, Īrija un Polija. Maksājumi ir veikti tikai trijās no 15 kategorijām. Komisija 

uzskata, ka pēc vairākiem dzelzceļa tiesību aktu kopumiem, ar kuriem pārveidota dzelzceļa 

nozare, regula vairs neatbilst pašreizējai tiesiskajai videi un rada nevienlīdzīgus noteikumus 

attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas iekļauti minētajā sarakstā (un līdz ar to 

ir tiesīgi saņemt kompensācijas maksājumus), un tiem uzņēmumiem, kas sarakstā neatrodas.  
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3. Referentes nostāja 

Kā Komisija norādījusi savā priekšlikumā, regula vairs neatbilst pašreizējai tiesiskajai videi. 

Referente pilnībā atbalsta šo Komisijas viedokli. Referente arī piekrīt, ka pašreizējais regulas 

teksts ir diskriminējošs, jo tas kompensācijas ļauj saņemt vien 40 uzņēmumiem, kuri noteikti 

regulas pielikumos. Tādējādi turpināt piemērot spēkā esošo regulu nav iespējams, ja vien 

dzelzceļa uzņēmumu sarakstu pastāvīgi neatjaunina.  

Parlaments savu nostāju pirmajā lasījumā pieņēma 2014. gada 26. februārī. Tad Eiropas 

Parlaments atbalstīja regulas atcelšanu, bet lūdza šo atcelšanu atlikt uz diviem gadiem.   

Pēc tam, kad tika pieņemta Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, laikā no 2015. gada oktobra 

līdz 2016. gada aprīlim Luksemburgas un Nīderlandes prezidentūras laikā notika iestāžu 

sarunas (ar mērķi panākt agrīnu vienošanos otrajā lasījumā). Pēc sešām trialoga kārtām 

Parlamenta sarunu grupa 2016. gada 19. aprīlī panāca vienošanos ar Padomes prezidentūru. 

Vienošanās teksts tika iesniegts Transporta un tūrisma komitejai (TRAN) un apstiprināts 

2016. gada 12. jūlijā. Pamatojoties uz šo komitejas apstiprinājumu, TRAN komitejas 

priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai (COREPER I) norādīja, ka viņš ieteiks 

Padomes nostāju pirmajā lasījumā plenārsēdē apstiprināt bez grozījumiem, ja tā būs saskaņā 

ar vienošanos, kas panākta starp abām iestādēm. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes 

Padome 2016. gada 17. oktobrī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā saskaņā ar vienošanos.  

Agrīnās sarunās par otro lasījumu un konsultācijās ar ieinteresētajām personām referente 

tomēr konstatēja, ka joprojām ir nepieciešams pārejas periods attiecībā uz kompensācijām, ko 

izmaksā par pārbrauktuvju aprīkojumu (IV klase), jo vairākas dalībvalstis šo regulu vēl arvien 

izmanto kā pamatu minētajām pārbrauktuvju aprīkojuma kompensācijām. Turpmāk 

dalībvalstis var turpināt maksāt kompensāciju par šī aprīkojuma izmaksām, pamatojoties uz 

Direktīvas 2012/34/ES 8. pantu. Tomēr tām var būt vajadzīgs laiks, lai grozītu savus valsts 

tiesību aktus un administratīvos noteikumus nolūkā ņemt vērā Regulas Nr. 1192/69 atcelšanu. 

Tāpēc referente iesaka ņemt vērā Komisijas priekšlikumu Regulu atcelt, taču izņemot 

noteikumus, kas attiecas uz uzskaites normalizēšanu IV klases gadījumos, uz kuriem attiecas 

IV pielikums. Minētos noteikumus turpina piemērot līdz 2017. gada 31. decembrim. Tas dotu 

dalībvalstīm laiku pielāgot savus valsts tiesību aktus par kompensācijas izmaksām, kas 

saistītas ar noteiktu pārbrauktuvju aprīkojumu.  

Tomēr referente vēlētos uzsvērt, ka visām dalībvalstīm būtu jāievēro agrākie tiesību akti un 

bez turpmākas kavēšanās jāturpina īstenot Direktīvas 2012/34/ES transponēšanas pasākumi.   

4. Ieteikums 

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās, 

referente iesaka to apstiprināt bez grozījumiem. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 
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